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26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum.

27. Orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum.

28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:
a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga 

negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan 

warga negara Indonesia, bukan penduduk 
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia 
yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman 
di Indonesia;

c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan 
pengguna Ciptaan dan atau produk Hak Terkait 
bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk 
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia 
dengan ketentuan:
1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral 

dengan negara Republik Indonesia me-
ngenai pelindungan Hak Cipta dan Hak 
Terkait; atau

2. negaranya dan negara Republik Indonesia 
merupakan pihak atau peserta dalam 
perjanjian multilateral yang sama 
mengena1 pelindungan Hak Cipta dan Hak 
Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:
a. Hak Cipta; dan
b.  Hak Terkait.
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Paragraf 6
Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan 
hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau 
musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, 
kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada 
Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh 
lima) tahun.

BAB IV
PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai 
Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
a.   disebut dalam Ciptaan;
b.    dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
c.    disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; 

danjatau
d.    tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai 

Pencipta.

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan 
ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan 
tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah 
tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

(1)  Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian 
tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang 
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Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum 
melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komu-
nikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum 
tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai 
Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan 
hukum.

BAB V
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN ClPTAAN 

YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu
Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta 

atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

(1)  Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional di-
pegang oleh Negara.

(2)  Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan 
memelihara ekspresi budaya tradisional sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional seba gai-
mana dimaksud pada ayat (1) harus me mer-
hatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
pengembannya.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang 
dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya 
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

(1)  Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan 
Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, 
Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh 
Negara untuk kepentingan Pencipta.

(2)  Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman 
tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya 
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kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan 
Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik 
Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

(4)  Penentuan besaran Royalti sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian 
Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi 
antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak 
Terkait dan penerima Lisensi.

(5)  Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus 
ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang 
berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau 
pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri 
atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk 
melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24         
ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82

(1)  Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan 
yang mengakibatkan kerugian perekonomian 
Indonesia.

(2) lsi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3)  Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk 
menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak 
Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

(1)  Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri 
dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta 
dengan dikenai biaya.

(2)  Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak 
dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian 
Lisensi.


