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BAB III 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. POSISI KASUS 

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

1.1 Para Pihak 

a. Penggugat 

Dalam kasus ini, THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL 

LIVING, Inc., menjadi pihak yang mengajukan gugatan.  Perusahaan 

ini didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, yang 

berkedudukan di 8392 Tod Avenue, Boardman, Ohio 44512, dalam 

hal ini memilih kediaman hukum di Kantor Kuasanya, Yudianto 

Medio Natamana Simbolon, S.H., M.Hum., Para Advokat pada 

Kantor Hukum Simbolon &Partners, beralamat di Menara Bidakara 

I, Lantai 2, Jalan Gatot SubrotoKav. 71-73, Jakarta Selatan 12870, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2014. 

b. Tergugat 

YON NOFIAR adalah pihak yang tergugat dalam kasus ini, 

bertempat tinggal di Jalan Lumbu Tengah Raya Nomor 47 RT.010 

RW.028, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa 

Lumbu, Bekasi 17116, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa 

kepada Bambang Siswanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para 

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Bambang, Nico 
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&Partners beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 1-K Jalan 

H.R. Rasuna Said BlokX-7 Kav. 5, Jakarta Selatan berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus pada tanggal 28 Februari 2014. 

1.2 Duduk Perkara 

I. PENGGUGAT MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM 

(LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN 

PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP TERGUGAT 

A. Penggugat Adalah Pencipta Maupun Pemegang Hak Cipta 

Atas Ciptaannya. 

B. Penggugat Adalah Pencipta Dan/Atau Pemegang Hak Cipta 

Yang Dilindungi Hukum Indonesia Terhadap Semua 

Bentuk Pelanggaran Hak Cipta. 

II. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS 

PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUGAT 

A. Tergugat Telah Menggunakan, Mengalihkan Bahasa, 

Memperbanyak, Dan Mendistribusikan Material Penggugat 

Dalam Buku Tergugat Tanpa Persetujuan Penggugat. 

B. Tergugat Telah Mengumumkan, Mengklaim, Dan 

Memperjual Belikan Materi Ciptaan Penggugat. 

C. Tergugat Telah Mengumumkan Dan/Atau Memperbanyak 

Materi Ciptaan Penggugat Pada Kegiatan Komersial 

Dan/Atau Kepentingan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan 

Komersil Tanpa Persetujuan Dan Izin DariPenggugat Dan 
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Telah Tidak Mencantumkan Nama Penggugat Sebagi 

Pencipta Dan/Atau Pemegang Hak Cipta Pada Materi 

Ciptaan Yang Telah Diumumkan Dan/Atau Diperbanyak. 

III. TERGUGAT TELAH MERUGIKAN KEPENTINGAN YANG 

WAJAR DAN KARENANYA HARUS MENGGANTIKAN 

KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT 

31. Bahwa Pasal 56 ayat 1 UU Hak Cipta, mengatur bahwa 

pelanggaran Hak Cipta menimbulkan hak untuk menuntut ganti 

rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar Hak 

Cipta. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang mengatur bahwa yang melanggar hukum dan 

karenanya telah menimbulkan kerugian pada suatu pihak, wajib 

mengganti kerugian, baik materi maupun imateril kepada pihak 

yang dirugikan tersebut; 

1.3 Petitum Penggugat 

DALAM PROVISI 

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Tergugat untuk : 

a. Menghentikan peredaran dan penjualan buku DISC : The 

Leading of DISC Behavioral Assessment Tools (Mengukur 

Perilaku Kerja) dan buku “Handbook of DISC Alat Ukur 

Perilaku Kerja” yang telah ada maupun yang akan ada baik 

secara online maupun non online hingga ada putusan hakim 
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yang dijatuhkan dalam perkara a quo dan telah berkekuatan 

hukum tetap; 

b. Menutup atau menghentikan aktivitas pada website Tergugat 

dengan nama domain www.discoverystyles,com dan 

http://www.qqinternasional.com/ yang telah ada maupun yang 

akan ada hingga ada putusan hakim yang dijatuhkan dalam a 

quo dan telah berkekuatan hukum tetap; 

c. Menghentikan kegiatan program pelatihan dan sertifikasi 

(Certified Training Program) dan atau program sejenis lainnya 

yang diselenggarakan oleh Tergugat melalui lembaga Quality 

International pada website www.discoverystyles.com dan 

http://www.qqinternasioal.com/ yang telah ada maupun yang 

akan ada baik secara online maupun non online hingga ada 

putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara a quo dan telah 

berkekuatan hukum tetap; 

d. Menghentikan penjualan alat penilaian perilaku (Assessment 

toolkits) baik non online maupun online pada website 

www.diiscoverystyles.com dan http://www.qqinternational.com/ 

yang telah ada maupun yang akan ada hingga ada putusan hakim 

yangdijatuhkan dalam perkara a quo dan telah berkekuatan 

hukum tetap; 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
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2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak 

Cipta; 

3. Menghukum Tergugat untuk membanyar ganti rugi materi kepada 

Penggugat yaitu sebesar USD 1,181,750.00 (satu juta seratus delapan 

puluh satu ribu tujuh ratus ima puluh Dollar Amerika Serikat) dan 

ganti rugi immaterial kepada Penggugat yaitu sebesar USD 

500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) secara sekaligus 

dan seketika; 

4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Pengumuman permintaan 

maaf kepada Penggugat melalui 2 (dua) Media Massa berperedaran 

nasional atas pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggugat serta 

memberikan klarifikasi kepada masyarakat secara umum atas 

penggunaan materi Ciptaan Penggugat dalam setiap produk buatan 

Tergugat baik yang dijual secara online melalui 

www.discoverystyles.com dan http://www.qqinternational.com/ 

maupun non online termasuk dan tidak terbatas pada buku DISC : 

The Leading Behavioral Assessment Tolls (Mengukur Perilaku 

Kerja) dan buku “Handbook of DISC Alat Ukur Perilaku 

Kerja”); 

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih 

dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, 

perlawanan (verset), kasasi atau upaya hukum lainnya; 



47 
 

6. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini 

kepada Tergugat; 

1.4 Eksepsi Tergugat 

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING. 

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis 

Consortium). 

3. GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) 

5 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), dalam hal ini 

Tergugat melihat adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) 

Penggugat dalam menyusungugatan a quo terkait mengenai dasar 

hukum yang digunakan Penggugat dan terlalu dipaksakan serta 

tidak didukung bukti-bukti yang kuat dalam menyusun gugatan a 

quo. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat perkara HAKI 

tanggal 11 September 2013 Nomor : 61/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2013/PN.Niaga JKT.PST., adalah merupakan Gugatan 

Pelanggaran Hak Cipta, namun ternyata pada faktanya dalam posita 

gugatan a quo, Penggugat juga menggunakan Pasal 1365 

KUHPerdata sebagai dasar hukum gugatan a quo, sebagaimana 

ternyata dalam Posita Nomor 31 Gugatan Penggugat, sebagai 

berikut : 

“Bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta, mengatur bahwa 

pelanggaran Hak Cipta menimbulkan hak untuk menuntut ganti 
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rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar Hak 

Cipta. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang melanggar 

hukum dan karenanya telah menimbulkan kerugian pada suatu 

pihak, wajib mengganti kerugian, baik materil maupun imateril 

kepada pihak yang dirugikan tersebut “; 

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat menjadi bingung dengan 

gugatan Penggugat, apakah gugatan tersebut merupakan gugatan 

pelanggaran hak cipta atau gugatan perbuatan melawan hukum, 

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, 

kabur (obscuur libel), dan sudah sepatutnya menurut hukum 

gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan 

TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard); 

6 Bahwa dalam Posita Gugatan a quo, Penggugat menyebutkan 

beberapa macam ciptaannya, namun Penggugat tidak menyebutkan 

secara rinci dan detail mengenai pelanggaran hak cipta apa yang 

telah Tergugat lakukan terkait dengan materi ciptaan milik 

Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat 

menjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnya 

menurut hukum gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau 

setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet 

ontvankelijk verklaard); 

4. GUGATAN ERROR IN PERSONA 
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1.5 Diktum Tergugat 

DALAM EKSEPSI 

1.   Menerima Eksepsi Tergugat; 

2.   Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard); 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

timbul dalam perkara ini ; 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono). 

1.6 Pertimbangan Hukum 

DALAM PROVISI 

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat 

tidak didukung dengan alat bukti tersendiri yang seharusnya diajukan 

sebelum memeriksa pokok perkara, karenanya tuntutan provisi yang 

diajukan oleh Penggugat harus ditolak; 

DALAM EKSEPSI 

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING 

Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima 

(Niet Ontvankelijk Verklaard), sebab Penggugat tidak mempunyai 

hak dan kapasitas untuk menggugat, atau tidak memiliki persona 

standi in judicio didepan pengadilan atas perkara a quo karena 
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Penggugat tidak membuktikan bahwa Penggugat adalah Badan 

Hukum yang sah; 

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah termasuk dalam materi 

perkara karenanya harus ditolak; 

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis 

Consortium) 

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena 

kurang pihak, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut 

sertakan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Cq. Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan 13 Institusi dan pihak-pihak 

yang menjadi distributor, peserta training akademis yang dalam hal 

ini menggunakan, memanfaatkan maupun menyebarluaskan materi 

ciptaan Penggugat; 

Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan Hak Cipta cukup 

ditujukan kepada pihak yang nyata-nyata melakukan pelanggaran 

hak cipta tersebut, dimana menurut dalil gugatan Penggugat dalam 

perkara ini, yang melakukan pelanggaran hak cipta Penggugat 

adalah Tergugat dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

eksepsi ini harus ditolak; 
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3. GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) 

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), dalam hal ini 

Tergugat melihat adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) 

Penggugat dalam menyusun gugatan a quo terkait mengenai dasar 

hukum yang digunakan Penggugat dan terlalu dipaksakan serta 

tidak didukung bukti-bukti yang kuat dalam menyusun gugatan a 

quo. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat perkara HAKI 

tanggal 11 September 2013, Nomor : 61/Pdt.Sus/Hak 

Cipta/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst., adalah merupakan Gugatan 

Pelanggaran Hak Cipta, namun ternyata pda faktanya dalam posita 

gugatan a quo, Penggugat juga menggunakan Pasal 1365 

KUHPerdata sebagai dasar hukum gugatan a quo, sebagaimana 

ternyata dalam Posita Nomor : 31 Gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya Poin Nomor : 19 

dan Nomor20, Penggugat mendalilkan : 

19. Bahwa selanjutnya Tergugat juga menulis, menerbitkan 

melalui Lembaga miliknya bernama Quantum Quality 

Internasional dan memperjualbelikan buku berjudul 

“Handbook of Disc alat Ukur Perilaku Kerja” pada tahun 

2009 yang sebagian besar materi serta isinya merupakan 

duplikasi dan terjemahan dari materi Ciptaan Penggugat 

yang diklaim sebagai ciptaan Tergugat; 
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Bahwa penggunaan, perbanyakan, dan pendistribusian Materi 

Ciptaan Penggugat ternyata dilakukan tanpa izin atau persetujuan 

terlebih dahulu dari Penggugat, bahkan hal tersebut juga dilakukan 

tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya. Tindakan ini 

berdasarkan UU Hak Cipta secara nyata telah memenuhi unsur-

unsur pelanggaran Hak cipta milik Penggugat, yang diancam 

pidana penjara dan/atau pidana denda; 

Menimbang, bahwa kemudian pada Gugatan Poin Nomor : 24 dan 

Nomor : 25, Penggugat mendalilkan : 

24. Bahwa melalui website discoverystyles dan website 

qqinternational, secara langsung maupun tidak 

langsung, Tergugat telah mengumumkan dan / atau 

memperbanyak serta memperjualbelikan “assessment 

toolkits” (alat penilaian) yang secara substansial dan 

khas materinya diperoleh dan diambil dari Materi 

Ciptaan milik Penggugat tanpa mencantumkan nama 

Penggugat sebagai Penciptaan maupun Pemegang Hak 

Cipta atas Materi Ciptaan tersebut tanpa persetujuan 

dan kompensasi dalam bentuk apapun kepada 

Penggugat; 

25. Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara nyata dan 

telah jelas memenuhi unsur - unsur pelanggaran Hak 

Cipta milik Penggugat, mengingat Penggugat 
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merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya menjual 

materi-materi yang telah digunakan oleh Penggugat, 

maka tindakan-tindakan Tergugat yang telah melanggar 

Hak Cipta Penggugat telah merugikan kepentingan 

wajar dan bisnis Penggugat. Oleh karena itu Tergugat 

wajib bertanggung Jawab untuk memberikan ganti 

kerugian kepada Penggugat atas pelanggaran Hak Cipta 

yang telah terjadi; 

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Gugatan Poin Nomor : 29 dan 

Nomor 30, Penggugat mendalilkan : 

29. Bahwa Tergugat telah mengumumkan dan/atau 

memperbanyak Materi Ciptaan Penggugat pada website 

(www.discoverystyles.com dan 

http://www.qqinternational.com/). Dalam hal ini, perlu 

dicatat bahwa tujuan pengumuman, perbanyakan 

dan/atau pemuatan assessment toolkits (alat penilaian) 

yang secara substansial dan khas materinya diperoleh 

atau diambil dari materiCiptaan Penggugat melalui 

website-website tersebut adalah sebagai media promosi 

sekaligus media bertansaksi elektronik untuk 

mendapatkan konsumen sebayakbanyaknya sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung, Tergugat 

memperoleh keuntungan atas penjualan produk 
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Tergugat yang materinya diperoleh atau diambil dari 

materi Ciptaan dari Penggugat; 

30. Bahwa dengan akumulasi tindakan Tergugat yang telah 

mengumumkan dan/atau memperbanyak serta 

memperjualbelikan assessment toolkits (alat penilaian) 

yang secara substansi dan khas materinya diperoleh 

atau diambil dari Materi Ciptaan Penggugat dengan 

tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Pencipta 

dan /atau Pemegang Hak Cipta atas materi Ciptaan. 

Maka dari itu, Tergugat telah secara nyata telah 

melanggar Hak Cipta Penggugat dan telah merugikan 

kepentingan yang wajar, baik secara moral maupun 

financial dari Penggugat; 

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Poin No. 19, No. 20, No. 24, 

No. 25, No. 29, No. 30, sebagaimana dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan pelanggaran hak cipta milik Penggugat yang 

didalilkan dilakukan oleh Tergugat adalah hanya sebagian besar 

ciptaan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dalam 

gugatannya secara spesifik poin-poin mana yang telah dilanggar 

oleh Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan 

secara spesifik hak cipta Penggugat yang telah dilanggar oleh 

Tergugat, maka Gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur karena 
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akan terjadi kesulitan dalam pembuktian hak cipta yang telah 

dilanggar tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan; 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (Obscuur 

Libel) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Gugatan Penggugat 

harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak 

dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak 

Cipta dan ketentuan lainnya yang bersangkutan; 

1.7 Amar Putusan 

DALAM PROVISI 

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat; 

DALAM EKSEPSI 

-  Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk 

sebagian; 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard); 
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2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul 

dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp 516.000; 

(lima ratus enam belas ribu rupiah); 

2. Mahkamah Agung 

2.1 Memori Kasasi 

I. Pemohon Kasasi Telah Mengajukan Permohonan Kasasi Dan Memori 

Kasasi Dalam Tenggang Waktu Sebagaimana Ditentukan Oleh 

Hukum Yang Berlaku; 

II. Dasar Hukum Dan Alasan Permohonan Kasasi; 

Bahwa dasar hukum diajukannya permohonan kasasi dalam perkara 

a quo adalah ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta 

jo. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU MA"). Adapun alasan 

permohonan kasasi dalam perkara a quo sebagaimana diatur menurut 

ketentuan Pasal 30 Undang Undang MA dikarenakan di dalam 

putusan a quo tersebut: 

a. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang 

berlaku; dan; 

b. Judex Facti lalai memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

III. Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang 

Berlaku; 



57 
 

A.  Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Melanggar Ketentuan 

Undang-Undang; 

B.  Pertimbangan Judex Facti Tidak Seksama, Tidak Lengkap dan 

Tidak Cermat; 

C.  Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian; 

D. Judex Facti Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Secara Sempit; 

IV. Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

A. Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat yang Digariskan Pasal 25 

ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: 

V. Kesimpulan. 

Berdasarkan pokok-pokok keberatan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan 

hukum formil maupun materiil dan lalai memenuhi persyaratan 

sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam 

Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst. 

tertanggal 17 Januari 2014. Hal ini karena dalil-dalil yang 

dipergunakan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta 

bertentangan dengan kepatutan (appropriateness) dan prinsip 

keadilan umum (general justice principle). Dalam hal ini, sejalan 
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dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 

1970 yang menyatakan: 

"Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang 

cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus 

dibatalkan."; 

Bahwa terbukti Judex Facti tidak melaksanakan hak dan 

kewajibannya seperti diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) jo. 

Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang 

Undang MA yang pada intinya Hakim sebagai penegak hukum dan 

keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat; 

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Judex 

Facti dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat a quo tidak 

tepat dan serta tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya 

patut dibatalkan dan diadili sendiri oleh Judex Juris dalam putusan 

Kasasi a quo; 

2.2 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung 

1. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Februari 

2014 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2014 dihubungkan 

dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga 



59 
 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan 

hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: 

2. Bahwa terbukti gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan 

dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa penilaian tentang kaburnya 

gugatan dapat dibenarkan karena uraian gugatan tidak jelas, hak 

cipta mana milik Penggugat yang telah dilanggar karena hak cipta 

Penggugat banyak sekali; 

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi THE INSTITUTE FOR 

MOTIVATIONAL LIVING, Inc., tersebut harus ditolak; 

4. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; 

5. Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
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2.3 Putusan Mahkamah Agung 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THE 

INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc., tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

 

B. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 

61/Pdt.Sus/Hak cipta/2013/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara ini 

mempunyai pertimbangan hukum, adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) 

Penggugat dalam menyusun gugatan a quo terkait mengenai dasar hukum 

yang digunakan Penggugat dan terlalu dipaksakan serta tidak didukung bukti-

bukti yang kuat dalam menyusun gugatan a quo. Bahwa Gugatan Penggugat 

sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga 

Jakarta Pusat perkara HAKI tanggal 11 September 2013, Nomor : 

61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst., adalah merupakan Gugatan 

Pelanggaran Hak Cipta, namun ternyata pada faktanya dalam posita gugatan a 

quo, Penggugat juga menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar 

hukum gugatan a quo, sebagaimana ternyata dalam Posita Nomor : 31 

Gugatan Penggugat. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dianggap tidak 

jelas atau obscuur libel, oleh karenanya Majelis Hakim memutus perkara 

tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklarrd. 

Karena gugatan Penggugat telah jelas dan nyata menurut ketentuan Hukum 

Acara Perdata yangberlaku di Peradilan Indonesia bahwa gugatan Penggugat 

dalam perkara a quo ternyatatidak memenuhi persyaratan formal, sehingga 

kiranya cukup beralasan bagi yang muliaMajelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara gugatan a quo berkenan untuk menolak seluruh gugatan 

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam 

perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dan untuk 

menjadi landasan hukum dari putusan Majelis Hakim tersebut di atas 

perkenankanTergugat untuk mensitir Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 

yakni; 

1. Keputusan hukum Mahkamah Agung RI No. : 447 K/Sip/1976, 

bertanggal 20 Oktober 1976, yang memuat kaidah hukum sebagai 

berikut: 

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan 

Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus 

dinyatakan tidak dapat diterima”;  

 

2. Keputusan hukum Mahkamah Agung RI No.: 217 K/Sip/1970, 

bertanggal 12 Desember 1970, yang memuat kaidah hukum sebagai 

berikut : 

“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan 

acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh 

Penggugat dimana gugatan tersebut harus 

dinyatakan tidak dapat diterima”; 
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Disini penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang digunakan Majelis 

Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat karena terdapat 2 (dua) 

kententuan peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Tentang 

Hak Cipta dan KUHPerdata yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah 

salah dan kabur atau obscuur libel. Kemudian penilaian tentang kaburnya 

gugatan dapat dibenarkan karena uraian gugatan tidak jelas, hak cipta mana 

milik Penggugat yang telah dilanggar karena hak cipta Penggugat banyak 

sekali. 

Sehingga menurut hemat penulis pendapat Majelis Hakim yang menyatakan 

gugatan obscuur libel dikarenakan Inkonsistensi dan tidak dapat 

menyebutkan secara rinci materi ciptaan mana saja yang telah dilanggar oleh 

Terguggat sehingga menyebabkan putusan yang menayatakan gugatan tidak 

dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklarrd (NO) adalah dapat 

dibenarkan dan seharusnya perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan pada 

persidangan karena cacat formil. 

Menurut yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 

1970 menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak 

menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak 

dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 

Desember 1975 menyatakan bahwa, “Karena petitum gugatan adalah tidak 

jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. 
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Salah satu syarat formil dalam merumuskan surat gugatan adalah 

menerangkan objek sengketa secara jelas dan pasti, jika objek gugatan tidak 

dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscuur 

libel. Hal tersebut mengacu pada yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 

tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak 

jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. 

Jika dilihat ketentuan dari beberapa yurisprudensi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa objek sengketa yang sebutkan oleh Penggugat dalam 

posita angka (31) adalah tidak jelas atau kabur karena Inkonsisten dalam 

memakai suatu peraturan perundang undang dan objek sengketa secara 

terperinci.  

Dalam memutus setiap perkara di dalam persidangan, Hakim tidak serta 

merta memutus suatu perkara dengan sekehendak hatinya sendiri.Melainkan 

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk 

memutus suatu perkara tersebut. Ia melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis 

sendiri dan tidak melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam 

pembentukan hukum. 

Dalam sengketa hak cipta Nomor 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Jkt. 

Pst. Hakim memutus perkara tersebut tidak dapat diterima atau Niet 

Ontvankelijke Verklarrd dengan alasan gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat obscuur libel dan Hakim mempunyai alasan serta beberapa 

pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut obscuur libel. 
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Yang dimaksud dengan obsscuur libel adalah surat gugatan tidak terang 

isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Bisa disebut juga dengan formulasi 

gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi 

syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). 

Gugatan kabur ini dikarenakan oleh: 

a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan 

kejadian yang mendasari gugatan. 

b. Tidak jelas objek yang disengketakan. 

c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing 

berdiri sendiri 

d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum. 

e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono. 


