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Abstrak
Penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada dunia praktek selama
ini masih terkendala dengan beberapa hambatan-hambatan. Sehingga hingga saat ini
masih belum ada lembaga pembiayaan yang melaksanakan ketentuan tersebut.
Dikarenakan pihak lembaga pembiayaan selama ini hanya menerima objek
kebendaan yang bergerak dan berwujud yang dapat dilihat secara langsung dan
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut dapat menjamin pihak pengambil
kredit/debitur memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian kredit yang telah
disepakati para pihak. Akan tetapi pada peraturan hak cipta telah memperbolehkan
hak cipta diikat dengan fidusia. Disebabkan hak cipta mengandung unsur hak
ekonomi.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah empiris yang
didukung hasil wawancara dengan beberapa narasumber diantara notaris, advokat dan
konsultan hukum, lembaga keuangan (bank umum dan BPR), serta Kanwil
Menkumham merupakan data primer dari penelitian ini. Serta untuk menguatkan
pendapat-pendapat dari narasumber melakukan pencairan data pendukung melalui
studi kepustakaan sebagai data sekunder. Setelah terkumpul semua data-data dikelola
dan melakukan analisa menggunakan metode kualitatif yaitu mengklasifikasi setiap
data-data yang diperoleh sesuai dengan aspek penelitian. Terakhir menarik
kesimpulan dengan dijabarkan secara deskriptif.
Berpedoman dari penelitian ini hasil yang didapatkan adalah hak cipta sebagai
objek jaminan fidusia terkendala dengan belum tercantumnya hak cipta sebagai salah
satu agunan kredit dalam Peraturan Bank Indonesia, dan Undang-Undang Jaminan
Fidusia pengaturan mengenai benda bergerak tidak berwujud kurang signifikan.
Selain itu, belum adanya lembaga penilaian atau valuasi yang berfungsi untuk menilai
ekonomi yang dimiliki dari suatu hak cipta.
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