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1.

2.

TUJUAN

Prosedur Hak Cipta ini
Karyawan (Dosen

RUANG TINGKUP

bertujuan untuk menerangkan cara pengajuan Hak Cipta dari  Ciptaan para

dan Tenaga Kependidikan) Universi tas Katol ik Parahyangan.

2,7 Prosedur ini berlaku untuk semua Ciptaan yang dihasilkan oleh Karyawan (Dosen dan Tenaga
Kepe nd id i ka n ) U nive rsitas Kato I ik Pa ra hya nga n.

Ciptaan yang dapat diajukan pencatatan Hak Ciptanya sesuai dengan UU Rl No. 28 Tahun 2014
pasal 40, terdir i  atas: buku, pamflet,  perwajahan karya tul is yang di terbi tkan, dan semua hasi l

karya tul is la innya; ceramah, kul iah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat  peraga yang dibuat

untuk kepent ingan pendidikan dan i lmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa

teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa

dalam segala bentuk sepert i  lukisan, gambar, ukiran, kal igraf i ,  seni pahat,  patung, atau kolase;

karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi;

potre! karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modif ikasi  dan karya lain dari  hasi l  t ransformasi;  ter jemahan, adaptasi ,  aransemen,

transformasi,  atau modif ikasi  ekspresi  budaya tradisional;  kompi lasi  c iptaan atau data, baik

dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompi lasi

ekspresi  budaya tradisional selama kompilasi  tersebut merupakan karya yang asl i ;  permainan

video; dan program komputer.

Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut boleh dial ihkan kepada UNPAR maupun dipegang

sendir i  oleh Pencipta.

3. REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Surat Edaran LPPM No. llI/LPPM /2OL6-L1,/420-l tentang Prosedur Pencatatan Hak Cipta.
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2.3

3 .1

3.2

Diperiksa oleh: Wakil  Rektor Bidang Penelit ian, Pengabdian,
dan Kerja Sama
Tanggal:

Dibuat oleh :  LPPM UNPAR

: lL llovember 20L6
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4. ISTILAH DAN DEFINISI 

4.1 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 

4.2 Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,  dan sastra yang 

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian 

yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 

4.3 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. 

4.4 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak 

tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak 

yang menerima hak tersebut secara sah. 

4.5 Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk: 

- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan 

dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum 

- Menggunakan nama aliasnya atau samarannya 

- Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat 

- Mengubah judul dan anak judul ciptaan 

- Mempertahanka haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi 

Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya 

4.6 Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi atas ciptaan, hak tersebut antara lain: penerbitan Ciptaan; penggandaan 

Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, 

atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; 

pengumuman Ciptaan; komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan. 

4.7 Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau 

penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau 

melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat 

orang lain. 

4.8 Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun 

bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak 

sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. 

4.9 Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri. 
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4.10 Karyawan UNPAR adalah dosen tetap dan dosen kontrak serta tenaga kependidikan tetap dan 

kontrak yang mengumumkan Ciptaan.  

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 

5.1 Ketua LPPM bertanggung jawab atas ketaatan pada pelaksanaan prosedur, pelaksanaan 

pelayanan dan tersedianya pendanaan untuk terjaminnya kelancaran pengajuan hingga 

pengambilan sertifikat pencatatan Hak Cipta. 

5.2 Pemohon Hak Cipta (Karyawan UNPAR) bertanggung jawab akan substansi dan mutu Ciptaan. 

6. RINCIAN PROSEDUR 

6.1 Pencipta (Karyawan UNPAR) mengajukan Ciptaan kepada LPPM dengan jumlah sesuai yang 

tertuang dalam UU RI No 28 Tahun 2014 disertai dengan form F-37, Formulir permohonon 

pendaftaran ciptaan, Surat pernyataan kepemilikan Hak Cipta, Surat pengalihan Hak Cipta, 

Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta yang sudah diisi dan ditandatangani serta Foto Copy KTP. 

Surat pengalihan Hak Cipta hanya diisi jika kepemilikan ciptaan hendak dialihkan kepada 

UNPAR.  

6.2 Dalam hal kepemilikan Ciptaan tidak dialihkan maka alamat pada bagian Pemegang Hak Cipta 

harus diisikan dengan alamat LPPM UNPAR. Hal ini bertujuan agar semua informasi dan 

pengiriman surat Pencatatan Ciptaandari DJKI langsung ditujukan ke LPPM UNPAR. 

6.3 Dalam hal kepemilikan Ciptaan dialihkan kepada UNPAR maka pemohon pendaftaran Ciptaan 

adalah UNPAR sehingga yang menandatangani Formulir pendaftaran Ciptaan adalah UNPAR 

(LPPM UNPAR) serta Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta tidak perlu diisi oleh Pencipta.  

6.4 LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan. Jika terdapat persyaratan yang belum sesuai maka Pencipta diwajibkan untuk 

segera melengkapi persyaratan. 

6.5 Jika semua persyaratan sudah lengkap maka LPPM akan menandatangani F-37, Surat 

Pengalihan Hak Cipta dan Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta. 

6.6 LPPM membayarkan biaya pendaftaran Ciptaan sesuai dengan tarif untuk Ciptaan yang 

diajukan. 

6.7 LPPM mengkoordinasi dan menjamin pengiriman berkas hingga Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual (DJKI). 

6.8 DJKI menerima dan memeriksa Ciptaan serta Formulir permohonon pendaftaran ciptaan, Surat 

pernyataan kepemilikan Hak Cipta, Surat pengalihan Hak Cipta, Surat kuasa pendaftaran Hak 

Cipta serta Foto Copy KTP. Jika terdapat ketidaklengkapan dokumen maka DJKI akan 
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memberitahukan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk segera melengkapi 

persyaratan (maksimum 3 bulan). 

6.9 Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen maka LPPM akan meminta Pencipta untuk 

melengkapi persyaratan sesuai dengan informasi dari DJKI serta mengkoordinasi dan menjamin 

pengiriman dokumen pelengkap tersebut. 

6.10 DJKI melakukan evaluasi terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. 

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak terkait yang dimohonkan 

tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar 

umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. 

6.11 Jika Ciptaan diterima, maka DJKI akan menerbitkan surat pencataan Ciptaan dan mencatat 

dalam daftar umum Ciptaan. 

6.12 Dalam hal menerima atau menolak permohonan, DJKI akan memberikan informasi tertulis. 

6.13 Jika Ciptaan diterima, LPPM akan mengurus pengambilan,   memberikan salinan terhadap 

Pencipta (Dosen) dan menyimpan aslinya. 

6.14 LPPM melakukan pencatatan terhadap pengajuan ciptaan yang diterima dan ditolak. 

6.15 Dokumen terkait: 

- Form F-37 adalah Formulir pengajuan Hak Cipta 

- Formulir permohonan pendaftaran Ciptaan 

- Surat pengalihan Hak Cipta. 

- Surat pernyataan kepemilikan Ciptaan 

- Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta 
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Pengajuan Hak Cipta

LPPMPencipta DJKI

Menyiapkan Ciptaan dan 
Berkas Pengajuan

Menyerahkan 
Ciptaan & Berkas 

Pengajuan

Melakukan 
Pemeriksaan 
Administrasi

LengkapMelengkapi

Menandatangani 
Berkas Pengajuan

Membayar Biaya 
dan Mengirim 

Berkas ke DJHKI

Menerima & 
Memeriksa

Lengkap

Menerima Informasi 
& Mengambil  

Sertifikat di DJKI

Menyerahkan 
Salinan Sertifikat ke 

Pencipta & 
Menyimpan Aslinya

Selesai

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Menyerahkan 
Sertifikat Hak Cipta

Evaluasi

Mendaftarkan & 
Memberi Informasi 

Pengambilan 
Sertifikat Hak Cipta

Diterima

Ditolak
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7. KRITERIAKEBERHASILAN

Pengajuan Hak Cipta dinyatakan berhasi l  apabi la telah menghasi lkan Surat Pendaftaran Ciptaan dari

DJKI.

Kepala Lembaga

Bandung, 11 November 2OL6

nga bdian kepada Masyarakat

awangpalupi, Ph.D.

Diperiksa oleh: Wakil  Rektor Bidang Penelit ian, Pengabdian,
dan Kerja Sama
Tanggal:

Dibuat oleh :  LPPM UNPAR

nggal : 11 November20t6
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