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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah Arbeidsoverenkoms, 

mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan 

pengertian sebagai berikut : 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh 

atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si 

majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah”. 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 

angka 14 memberikan pengertian yakni : 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan 

kewajiban kedua belah pihak”. 

Selain pengertian normatif diatas, Iman Soepomo (53 : 1983) berpendapat 

bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), 

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni 

majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan 

membayar upah. 
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Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata, bahwa ciri 

khas perjanjian kerja adalah” adanya di bawah perintah pihak lain” sehingga 

tampak hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan 

atasan (subordinasi). 

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut sifatnya lebih umum, karena 

menunjuk hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan 

atau tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak 

sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1997 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

 

2. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja 

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa unsur 

dari perjanjian kerja, yakni : 

a.  Adanya Unsur Work atau Pekerjaan 

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek 

perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya 

dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam 

KUHPerdata Pasal 1603 a yang berbunyi : 

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin 

majikania dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya’. 
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Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena 

bersangkutan ketrampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja 

meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. 

b.  Adanya Unsur Perintah 

Manifestasi  dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha 

adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan 

hubungan kerja dengan hubungan lainnya. 

c. Adanya Unsur Upah 

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat 

dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk 

memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur upah, maka suatu hubungan 

tersebut bukan merupakan hubungan kerja.   

 

3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata dan juga pada  Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 52 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, definisi perjanjian 

kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 

kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam 

Pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa : 

 

http://artonang.blogspot.com/
http://artonang.blogspot.com/
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1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a) kesepakatan kedua belah pihak; 

b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban    

e) umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang  

   berlaku. 

2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat 

dibatalkan. 

3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi 

hukum. 

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang 

mengikatkan dirinya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja 

harus setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan. 

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian 

harus haruslah cakap membuat perjanjian (tidak terganggu kejiwaan/waras) 

ataupun cukup umur minimal 18 Tahun (Pasal 1 angka 26 Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 KUHPerdata 

adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari 

http://artonang.blogspot.com/
http://artonang.blogspot.com/
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perjanjian. Objek perjanjian haruslah yang halal yakni tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya 

baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas 

kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam 

membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif 

karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian.
6
 

Adapun Perjamjian kerja yang terdapat didalam kasus Putusan yang saya 

teliti didalam penelitian skripsi ini.Didalam Putusan yang diteliti ini terdapat 

perjanjian kerja antara Penggugat yaitu dr.Arnold Bobby Soehartono dan 

Tergugat yaitu PT.Siloam International Hospitals Surabaya, Tbk. 

Perjanjian kerja yang menjadi pokok perkara didalam kasus ini adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, bahwa berdasarkan perjanjian kerja No.163/SHSB-HR/II/2011, 

tertanggal 01 februari 2011, dalam klausal No.(3), menyebutkan sebagai 

berikut : 

“pihak kedua dibebani untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di 

siloam surabaya” 

Kedua, bahwa berdasarkan Peraturan perusahaan tergugat, yang berlaku 

periode 2009 s/d 2011, yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah 

Kota Surabaya, dalam Pasal 17 Menyebutkan : 

                                                           
6 
Lalu Husni.2003.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan .Jakarta:Rajawali Pers.Hlm 33-34. 
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“Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, system, 

prosedur, dan lain-lainnya yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) 

dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait 

dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan” 

Ketiga, bahwa berdasarkan Peraturan perusahaan tergugat, yang berlaku 

periode 2011 s/d 2013, yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah 

Kota Surabaya, dalam Pasal 17 Menyebutkan : 

“Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, system, 

prosedur, dan lain-lainnya yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) 

dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait 

dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan”. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 

1. Pengertian Hak Cipta  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata yang biasa 

digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR). Istilah atau terminologi 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 

1790.
7
 

Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan 

Intelektual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil 

produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, 

                                                           
7 Syafrinaldi.2010.Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era 

Globalisasi.Sinar Grafika.Jakarta.2010.Hlm 3 
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gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk 

manusia.
8
 

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
9
 

1. Hak Cipta (Copyrights) 

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) 

Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne 

Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian 

Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam 

Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 

jo Pasal 10 Auteurswet 1912 (18. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur 

bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang 

mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, 

pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan 

mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.” 

 Setelah Indonesia merdeka dan memiliki peraturan sendiri di bidang hak 

cipta, sejarah pembentukan, dan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia 

diwarnai dengan beberapa kali penggantian UUHC. Undang-undang mengenai 

hak cipta Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1982 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 

dan diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sebelum 

akhirnya diganti dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan akhirnya 

                                                           
8
 Sutedi A.2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual.Sinar Grafika. Jakarta.Hlm. 6 

9
 -----2006.Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.Ditjen HKI. hlm. 3 
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Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berlaku saat 

ini. 

Selain Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat 

juga berbagai peraturan lain di bidang hukum kekayaan intelektual yang 

berkaitan dengan hak cipta sebagai berikut :
10

 

a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan Berne Convention.  

b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan WIPO Copyright Treaty.  

c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang 

Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak 

Cipta antara Indonesia dan Europe Union.  

d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 tentang 

Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak 

Cipta antara Indonesia dan Amerika.  

e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1993 tentang 

Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak 

Cipta antara Indonesia dan Australia.  

f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi TRIPs 

Agreement.  

                                                           
10

 Elyta Ras Ginting.2012.Hukum Hak Cipta Indonesia.PT.Citra Aditya Bakti.Bandung.Hlm 48 



22 
 

g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak 

Cipta antara Indonesia dan Inggris.  

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 

April 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.  

i) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04-

PW.07.03 Tahun 1988 Tanggal 27 Mei 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.  

j) Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-

PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak 

Cipta.  

k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang 

Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan 

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan.  

l) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang 

Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996.  

m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc).  

n) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 648/MPP/Kep/10/2004 tentang Pelaporan dan Pengawasan 

Perusahaan Industri Cakram Optik (Optical Disc).  
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o) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 

11/MIND/PER/7/2005 tentang Ketentuan Teknis mengenai Mesin, 

Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik (Optical Disc).  

p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang 

Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan 

Pembangunan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan. 

q) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.  

r) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan 

Intelektual. 

Perubahan-perubahan atau revisi yang berulang-ulang terhadap Undang-

undang mengenai hak cipta dilakukan karena Indonesia mendapat tekanan dari 

masyarakat internasional agar Indonesia lebih memerhatikan perlindungan 

hukum hak cipta terutama hak cipta negara lain di Indonesia. Demikian pula 

dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia selaku anggota WTO, Indonesia 

wajib menyelaraskan undang-undang mengenai hak cipta dengan konvensi-

konvensi internasional lainnya, terutama dengan ketentuan TRIPs Agreement 

guna menciptakan suatu iklim perdagangan yang sehat (fair competition) di 

Indonesia.
11

 

                                                           
11

 Ibid, hlm 52 
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Penyempurnaan undang-undang hak cipta juga ditujukan untuk memberi 

perlindungan bagi karya-karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman 

seni dan budaya yang ada di Indonesia sendiri yang masih belum 

dikembangkan dalam konteks bisnis sekaligus untuk meningkatkan minat 

berkarya dan mengembangkan kreativitas bangsa Indonesia dalam rangka 

peningkatan sumber daya manusia. 

Pengertian tentang Hak Cipta dijelaskan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta 

adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan ”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, arti dari hak 

eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta, sehingga 

tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin 

penciptanya. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka diuraikan lebih lanjut 

mengenai sifat Hak Cipta itu.
12

 

 

 

 

                                                           
12

 Rachmadi Usman.2003.Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya.Alumni.Bandung.    

  Hlm 86 
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2. Sifat Dan Hak-Hak Yang Terkandung Didalam Hak Cipta 

Adapun Sifat-Sifat Yang terkandung didalam Hak Cipta yaitu : 

1. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif 

(Exclusive Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, 

kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang 

bersangkutan; 

2. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan 

memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau 

memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut; 

3. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak 

Ciptaannya,baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang 

diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

4. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial 

yang 

5. Dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. 

Sesuatu yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi 

bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi 

ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata. 
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Lebih lanjut dalam Article 9 sub (2) TRIPs Agreement diatur : 

“Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata 

cara, metode dari pengoperasian konsep matematika” . 

Objek perlindungan Hak Cipta dalam Berne Convention adalah karya-karya 

dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, 

dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya 

intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam TRIPs Agreement, 

yaitu: Karya-karya yang dilindungi dalam Berne Convention, Program 

Komputer, Database, Pertunjukkan (baik secara langsung maupunrekaman), 

dan Siaran-siaran.
13

 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

ditentukan bahwa :  

Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam 

lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk mengetahui Ciptaan-

Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dilindungi 

Hak Cipta. 

Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan 

Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup : 

a) Buku, pamflet, perwajahan (Lay Out), karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lainnya; 

                                                           
13 Endang Purwaningsih.2005.Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights.Ghalia 

Yudistira. Jakarta.Hlm 3 
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b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan 

d) Lagu dan /atau musik dengan atau tanpa text; 

e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantonim; 

f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g) Karya seni terapan; 

h) Karya seni arsitektur; 

i) Peta; 

j) Karya seni batik atau seni motif lain; 

k) Karya sinemtografi; 

l) Foto/Potret; 

m) Karya potografi; 

n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi, dan karya lainnya dari hasil transformasi; 

o) Terjemahanan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi Ekspresi 

budaya tradisional; 

p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang bisa dibaca dengan 

program komputer maupun lainnya; 

q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

r) Permainan video; 

s) Program Komputer 
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Didalam Hak Cipta ada hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang hak 

cipta yaitu : 

 

a. Hak Eksklusif 

Hak eklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga 

tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin.
14

 Suatu 

perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila 

perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta.
15

  

Hak eksklusif dalam hal ini adalah mengumumkan dan memperbanyak, 

termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen 

mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor,memamerkan,mempertunjukkan 

kepada publik melalui sarana apapun. 

Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan 

suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. 

Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak ekonomi (economic 

rights) dan hak moral (moral rights).  

b. Hak Moral 

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang 

tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak 

Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Menurut pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta 

                                                           
14

 Penjelasan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
15 

Tamotsu Haozumi.2006.Asian Copyright Handbook. Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco.   

   Jakarta.Hlm. 97 
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Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang berisi 

larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama 

Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri.  

Pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu :
16

 

a) Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk 

dipublikasikan sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk 

mencegah pihak lain mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut; 

b) Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan 

atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tidakan lain yang dapat 

menurunkan kualitas Ciptaannya 

c. Hak Ekonomi 

Dalam Pasal 8 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan Hak 

ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.Hak ekonomi merupakan hak 

untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak 

suatu Ciptaan.
17

 

3. Konsep Kepemilikan Hak Cipta 

Seorang pencipta disebut sebagai pemilik hak cipta perorangan (sole 

author) apabila ia menciptakan sendiri sebuah ciptaan. Akan tetapi, tidak 

selamanya hak cipta atas suatu ciptaan dipegang secara tunggal oleh orang 

yang mewujudkan ciptaan tersebut. 

                                                           
16

 Suyud Margono.2003 Hukum Hak Cipta Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta Hlm. 49 
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 Budi Agus Riswandi.2009. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU.Rajawali Pers.   
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Kepemilikan sebuah hak cipta pada dasarnya merupakan pemegang hak 

cipta atau orang yang memiliki hak ekslusif untuk mengeksploitasi karya 

tersebut, misalnya untuk menggunakan, memperbanyak, menjual, dan 

membuat karya- karya turunannya. Secara umum hak cipta pada sebuah karya 

pada awalnya merupakan milik dari pembuat karya tersebut yaitu pencipta. 

Menurut Elysa Ras Ginting ada empat konsep terjadinya kepemilikan 

dalam UUHC. Keempat konsep tersebut selengkapnya akan diuraikan secara 

lebih terperinci berikut ini: 

a. Joint Authorship (Co-Authorship)  

Memuat Pasal 39 ayat 1 UUHC dalam hal ciptaan tidak diketahui 

penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas 

ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Sedangkan 

Pasal 39 ayat 2 UUHC dalam ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak 

diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran 

penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang 

melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Kemudian Pasal 39 ayat 

3 UUHC dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan 

pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang 

oleh Negara untuk kepentingan pencipta.  

Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint authorship diterapkan 

terhadap ciptaan yang dihasilkan dari kerja sama atau kolaborasi beberapa 

orang secara bersama-sama. Misalnya, perbuatan atau penggarapan sebuah 

fotografi. Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint authorship yang 
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diatur dalam Pasal 39 UUHC menganggap pencipta dari ciptaan hasil 

kolaborasi tersebut adalah:  

a. Orang yang memimpin serta mengawasi seluruh ciptaan itu hingga 

selesai dengan sempurna.  

b. Jika tidak ada pihak yang ditunjuk untuk mengawasi penyelesaian 

ciptaan tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang 

menghimpunnya tanpa mengurangi hak cipta masing-masing pihak yang 

memberikan kontribusinya dalam ciptaan tersebut  

c. Dapat diperjanjikan bahwa hak cipta dimiliki secara bersama-sama. 

b. Commisioned Authorship  

  Commisioned Authorship dimuat dalam Pasal 33 ayat 1 UUHC dalam hal 

ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin 

dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Sedangkan Pasal 34 UUHC 

dalam hal dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh 

orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang 

dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. 

c. Commisioned Work  

Commisioned Work yaitu jenis ciptaan yang diwujudkan oleh orang lain di 

bawah pengarahan orang yang telah merancang atau mendesain ciptaan 

tersebut. Pencipta berdasarkan Commisioned Work sering juga disebut sebagai 

pencipta pinjam tangan karena dalam mengekspresikan ide yang ada padanya, 
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ia menggunakan orang lain untuk melakukannya. Dalam ini tercipta hubungan 

simbiosis mutualisme di mana orang yang mengerjakan mendapat penghargaan 

berupa sejumlah uang, sedangkan si perancang mendapatkan hak cipta atas 

ciptaan tersebut. 

d. Contract of Service dan Contract for Service 

Hak cipta yang lahir berdasarkan Contract of Service dan Contract for 

Service adalah ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau hubungan 

kedinasan pada suatu instansi (work made for hire). Dalam hal ini, pihak 

mempekerjakan akan dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta tanpa 

mempersoalkan derajat kontribusinya terhadap ciptaan tersebut. Pemberian hak 

cipta, baik berdasarkan Contract of Service maupun Contract for Service bukan 

didasarkan pada penghargaan atas kreativitas pencipta, melainkan didasarkan 

pada teori simbiosis mutualisme. Berdasarkan teori simbiosis mutualisme, hak 

cipta dari si pencipta yang berbakat dianugerahkan kepada pihak lain yang 

menanggung risiko ekonomi yang telah dikeluarkannya guna mewujudkan 

ciptaan tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18

 

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, 

pihak yang membuat karya cipta dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak 

cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.  

Menurut penjelasan Pasal 4 UUHC hak eksklusif adalah hak yang hanya 

diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang 
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bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak 

ekonomi. 

Pasal 9 ayat 1 UUHC menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta 

memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan 

ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, 

pengaransemenan atau pentrasformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau 

salinannya, pertunjukkan ciptaan pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan 

dan penyewaan ciptaan. Kenudian Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap 

orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan 

penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.  

Berbeda dengan penguasaan, pemilikan mempunyai sosok hukum yang 

lebih jelas dan pasti. Seseorang menunjukkan hubungan antara orang dengan 

objek yang menjadi sasaran pemilikan. Namun, berbeda dengan penguasaan 

yang lebih faktual, pemilikan terdiri dari suatu komplek hak-hak yang 

kesemuanya dapat digolongkan ke dalam ius in rem karena ia berlaku terhadap 

semua orang. Berbeda dengan ius personam yang hanya berlaku terhadap 

orang-orang tertentu. Pada umumnya ciri dari hak-hak yang termasuk dalam 

pemilikan adalah sebagai berikut:  

a. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, ia mungkin tidak 

memegang atau menguasai barang tersebut. Oleh karena barang itu, 

mungkin telah direbut dari orang lain. Sekali pun demikian, hak atas barang 

itu tetap ada pada pemegang hak semula.  
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b. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati 

barang yang dimilikinya. Pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi 

pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.  

c. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak, atau mengalihkan 

barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk 

mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas dat quod non habet. 

Oleh karena itu, si penguasa tidak mempunyai hak dan tidak juga dapat 

melakukan pengalihkan hak kepada orang lain. 

d. Pemilikan mempunyai ciri yang tidak mengenal pembatasan jangka waktu, 

pemilikan bersifat terbuka untuk penentuan lebih lanjut di kemudian hari, 

sedangkan pada pemilikan secara teoritis berlaku selamanya. 

Pemilikan mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan 

kehidupan masyarakat tempat seseorang diterima sebagai suatu konsep hukum. 

Dalam konteks yang demikian itu maka pemilikan merupakan indeks, tidak 

hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, tetapi juga bagi kedudukan 

sosialnya.  

Pasal 1 angka 2 UUHC merumuskan bahwa pencipta dalam bentuk orang 

perorangan sebagai berikut : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang 

bersifat khas dan pribadi. 

Rumusan pencipta dalam UUHC tersebut diatas mengandung suatu 

pengakuan hukum adanya pencipta secara kolaborasi atau yang bersifat yang 

mengakibatkan timbulnya kepemilikan bersama atas suatu ciptaan atau joint 
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authorship. Pada umumnya dalam suatu ciptaan sering sekali terkandung 

sekelompok hak cipta dari pencipta yang berbeda-beda. Hak yang terkandung 

pada sebuah ciptaan berbentuk potret, apakah hak-hak tersebut ada ditangan 

satu orang saja atau terdapat kepemilikan bersama (join ownership) atas potret 

tersebut. Identitas suatu ciptaan juga berfungsi sebagai informasi untuk 

mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta atau pelanggaran hak 

moral (moral rights) serta untuk menentukan apakah telah terjadi perbuatan 

parallel importation terhadap ciptaan tersebut Parallel importation adalah 

pengimporan produk asli oleh negara lain tanpa izin dari pemilik ciptaan 

tersebut. 

4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta 

Setiap terjadi sengketa, para pihak yang bersangkutan tentunya sengketa 

tersebut. Berbagai cara dapat digunakan untuk penyelesaikannya, baik melalui 

pengadilan maupun di luar pengadilan, bahkan saat ini marak adanya 

kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kekerasan sebagai 

penyelesaian sengketa. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan 

kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan. Penyelesaian 

sengketa dengaan cara kekerasan tidak akan pernah dapat di selesaikan karena 

masing-masing pihak akan berusaha untuk membalas kekalahan kepada pihak 

lainnya.
19
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Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif 

penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Yang dimaksud dengan 

arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dengan 

menyerahkan wewenang kepada pihak netral yang di sebut arbiter untuk 

memberikan putusan sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses 

penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Pengadilan 

yang berwenang adalah Pengadilan Niaga.Pengadilan lainnya selain 

Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta 

Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, 

sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau 

berada di wilayah Negara Indonesia Republik Indonesia harus menempuh 

terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan 

tuntutan pidana.
20

 

Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli 

warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti 

rugi
21

. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau 

pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap.
22

 

Jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan oleh UUHC sebagai pelanggaran 

hak cipta berikut ancaman hukuman telah ditentukan secara tegas dalam 

Undang-undang hak cipta. Pada dasarnya setiap bentuk perbuatan yang 
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melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta dan hak terkait dan hak moral 

(moral rights) akan dijatuhi dengan hukuman yang bersifat kumulatif yaitu 

pidana penjara dan/atau denda.
23

 

Pelanggaran hak eksklusif pencipta ataupun hak moral pencipta dapat 

dituntut secara pidana dan perdata sekaligus karena UUHC dalam Pasal 66 

telah menetapkan bahwa penuntutan perdata tidak menghilangkan sifat pidana, 

baik dari pelanggaran hak cipta, hak terkait, maupun hak moral. Karena itu, 

meskipun telah ada suatu putusan perdata terhadap pelanggaran hak cipta, 

penuntut umum tidak menghilangkan haknya untuk mengajukan tuntutan 

pidana terhadap pelanggaran hak cipta, hak terkait, ataupun hak moral tersebut. 

Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh 

atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelengaraan pertunjukan dan 

pamerann karya fotografi yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau 

produk hak terkait
24

. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 

gugatan didaftarkan, pendaftaran niaga menetapkan hari sidang. Pemberitahuan 

dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 

7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
25

 

 

5. Upaya Hukum Dalam Sengketa Hak Cipta 

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk 

sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan hakim. Upaya tersebut dilakukan 
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sebagai alat untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan 

tersebut.
26

 

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya 

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah 

perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada dasarnya, 

upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila 

putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad ex. Pasal 180 (1) HIR), maka meskipun 

diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus.
27

 

Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa 

pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar 

biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekskutorial dan peninjauan 

kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sengketa pelanggaran 

hak cipta telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama adalah upaya 

hukum kasasi. Sengketa yang terjadi di dalam hak cipta sama sekali tidak 

mengenal banding. Berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) UUHC, sangat jelas bahwa 

putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. 
28

 

Dalam melakukan kasasi, Mahkamah Agung bukan peradilan tingkat 

tertinggi sebab yang dikasasi itu adalah putusan tingkat tertinggi. Kasasi hanya 
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meliputi bagian hukumnya saja, tidak mengenal peristiwa. Hakim kasasi bukan 

hakim yang memeriksa peristiwa.
29

 

Isi putusan kasasi dapat berupa: 

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima. 

2. Permohonan kasasi ditolak. 

3. Permohonan kasasi dikabulkan. 

Alasan-alasan pemohon kasasi tidak dapat diterima adalah apabila jangka 

waktu yang diperkenankan untuk mengajukan kasasi telah lewat, dalam jangka 

waktu mana kasasi tidak dimintakan atau memori kasasi tidak dimasukan atau 

terlambat memasukan, atau pihak pemohon kasasi tidak/belum menggunakan 

haknya yang lain, misalnya verzet pada putusan verstek, banding. Dalam hal-

hal tersebut, permohonan kasasi tidak dapat diterima.
30

 

Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan-keberatan yang 

sekarang diajukan oleh pemohon kasasi terhadap putusan hakim judex facti 

semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang 

hakim kasasi, sedangkan dulunya keberatan itu tidak pernah diajukan kepada 

hakim yang memutus perkara. Atau alasan yang dikemukakan dalam memori 

kasasi justru bertentangan dengan hukum, sedangkan judex facti telah benar 

dalam menerapkan hukumnya. Atau mungkin juga alasan hukum yang 

dikemukakan dalam memori kasasi tidak mendukung putusan yang telah 
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diambil oleh judex facti, artinya tidak ada sangkut pautnya dengan hukum yang 

menguasai pokok perkara itu.
31

 

Apabila permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh 

majelis hakim kasasi, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Mahkamah 

Agung membatalkan putusan hakim yang dimohonkan kasasi itu. Ini berarti 

apa yang telah diputuskan oleh hakim mengenai hukum adalah tidak benar atau 

tidak tepat, atau ada kesalahan dalam penerapan, atau tidak diterapkan sama 

sekali.Walaupun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

bahkan telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan 

peninjauan kembali apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak 

adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu.  

Peninjauan kembali bukanlah menghilangkan kepastian hukum putusan 

pengadilan, melainkan justru mempertahankan keadilan itu sendiri dan 

memberikan kepastian hukum kepada perbuatan yang adil. Peninjauan kembali 

hanya bersifat incidental, tidak terus menerus terhadap setiap putusan yang 

berkekuatan hukum tetap.
32

 

 

C. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum  

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah 

maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak 

hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang 
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dipandang sama dihadapan hukum (equality before the law). Namun, dalam 

realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering 

dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-

undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, 

aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung 

pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.
33

 

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. 

(et.al.,), efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai 

tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang 

positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun 

merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.
34

 

Pengertian teori efektifitas hukum menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh 

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “apakah orang-orang pada 

kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang 

diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-

benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.
35

 

Sedangkan menurut Anthony Allot yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani mengatakan, “hukum akan menjadi efektif jika tujuan 

keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak 
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diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum 

dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, 

maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan 

untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang 

berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.
36

 

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi : 

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; 

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya; dan 

3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.
37

 

Menurut Achmad Ali yang dikutip oleh Saleh Muliadi, Efektifitas hukum 

merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan 

tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektifitas diantaranya : 

hukumnya, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya 

hukum masyarakat. Ketiika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari 

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan 

hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.
38

 

Dalam tinjauan tentang efektifitas hukum, disini penulis akan 

mengemukakan beberapa pendapat atau gagasan tentang efektifitas hukum 

menurut ahli di dunia maupun di Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut 

dikemukakan oleh : 
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1. Bronislaw Malinowski

Menurut Bronislaw Malinowski yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies

Septiana Nurbani, menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau hukum. Ia 

menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut 

ini, yang meliputi :
39

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga anatara lain

oleh suatu sistem pengendalian sosial  yang bersifat memaksa, yaitu hukum

: untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat

kekuasaan  (kepolian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh

suatu negara;

b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang

tidak ada; dan Dengan demikian apakah masyarakat primitif tidak ada

hukum ?

2. Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedmen yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies

Septiana Nurbani, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan 

hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur,  substansi, dan budaya hukum. 
40
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3. Fuller 

Menurut Fuller yang dikutip oleh Triana Sofiani, setiap peraturan (undang-

undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain) harus memenuhi eight principles 

of legality, antara lain : 

a. Harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam 

masyarakat; 

b. Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran 

hukum; 

c. Peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya 

dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-

undang sesaat setelah diundangkan; 

d. Peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang 

berlaku universal; 

e. Hukum mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga mudah 

dilaksanakan; 

f. Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya, 

g. Hukum harus konsisten, tidak sering dirubah atau bersifat adhoc; dan 

h. Ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.
41

 

4. Clearence J. Dias 

Pandangan lain tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. 

Dias. Menurut Clearence J. Dias yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies 
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Septiana Nurbani, ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. 

Kelima syarat tersebut adalah : 

a. Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap; 

b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-

aturan yang bersangkutan; 

c. Efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang 

dicapai dengan bantuan; 

1. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan 

dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian; 

2. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus 

berpartisipasi didalam proses mobilisasi hukum; 

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan 

tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan 

e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga 

masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang 

sesungguhnya berdaya mampu efektif.
42

 

 

5. Soerjono Soekanto 

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana 

Nurbani, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 
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dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. 

Lima faktor yang harus diperhatikan menurut Soerjono Soekanto, yaitu :
43

 

a. Faktor hukum atau undang-undang 

b. Faktor penegak hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

d. Faktor masyarakat 

e. Faktor kebudayaan  
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