UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1990
TENTANG
SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
[LN 1990/ 48, TLN 3418]
BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21, Pasal 32, Pasal 43, Pasal 64, dan Pasal 75, dipidana dengan pidana

1

Pasal 2
Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2
(dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan
Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang
bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
Penjelasan:
Pasal 2
Karya cetak yang wajib diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan
Nasional atau Perpustakaan Daerah termasuk cetakan kedua dan seterusnya
yang mengalami perubahan isi dan atau bentuk. Pengertian penyerahan
setiap karya cetak kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah
dalam Undang-Undang ini tidak meliputi penyerahan hak ciptanya. Dengan
demikian, penyerahan karya cetak dan karya rekam ini hanya untuk
disimpan, dilestarikan dan didayagunakan sesuai dengan tujuan UndangUndang ini. Dalam kaitannya dengan hak cipta, sepenuhnya berlaku
ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Jangka waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama
kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau
apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.
2
Pasal 3
(1) Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib
menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada
Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan,
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.
(2) Dalam hal karya rekam tersebut menggunakan bahan baku yang memerlukan
penyimpanan secara khusus, maka kewajiban menyerahkan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dilakukan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai badan penyimpan hasil rekaman sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
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kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 3
Ayat (1) Mengenai pengertian penyerahan karya rekam dan saat
penyerahannya, lihat pula penjelasan mengenai hal yang sama pada
penjelasan Pasal 2. Mengingat penyimpanan karya rekam yang berupa film,
kaset, foto, piringan, pita, dan yang menggunakan bahan baku yang
memerlukan penyimpanan dan keahlian khusus, maka dimungkinkan untuk
menyerahkan karya rekam tersebut kepada badan lain yang dikuasai oleh
Pemerintah selain Perpustakaan Nasional yang akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Pemerintah.
Ayat (2), (3) Cukup jelas
3

Pasal 4
Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang
hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.
Penjelasan:
Pasal 4
Jangka waktu penyerahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
diterbitkan atau setelah proses produksi perekaman selesai.
4
Pasal 6
(1) Setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai
Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan
maksud untuk diperdagangkan, wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada
Perpustakaan Nasional, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang
bersangkutan.
(2) Setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai
Indonesia dari luar negeri kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya
melebihi 10 (sepuluh) buah, maka berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1).
(3) Pelaksanaan kewajiban serah-simpan karya rekam dengan menggunakan bahan baku
yang memerlukan penyimpanan secara khusus, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 6
Ayat (1) Yang dimaksud dengan orang dalam ayat ini adalah orang
perseorangan, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta
yang memasukkan karya cetak dan karya rekam ke Indonesia.
Ayat (2), (3) Cukup jelas.
5
Pasal 7
Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini, tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
Penjelasan:
Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemanfaatan film, terutama
film ceritera disimpan di Perpustakaan Nasional atau badan lain yang
ditetapkan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini, tidak merugikan
pembuat film yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuannya penyimpanan ini
hanya ditujukan untuk keperluan pelestarian dan terwujudnya koleksi
nasional. Karya rekam ini tidak boleh dipertunjukkan untuk umum dengan
memungut biaya. Oleh karena itu pemanfaatannya hanya dibatasi untuk
tujuan pendidikan, penelitian atau keperluan lain dalam rangka
pengembangan budaya bangsa.
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(2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
pidana denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.
Penjelasan:
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

6

Pasal 8
(1) Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan atau
rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di propinsi
yang bersangkutan sekali setiap 6 (enam) bulan.
(2) Dalam hal karya rekam yang berupa rekaman ceritera dan dokumenter penyerahan
daftar judul tersebut dilaksanakan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain
yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Kewajiban menyerahkan daftar karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi setiap orang yang memasukkan karya
cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 8
Ayat (1) Kewajiban bagi penerbit atau pengusaha rekaman untuk
menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan
Daerah hanya berlaku bagi penerbit atau pengusaha rekaman yang berada
di wilayah yang bersangkutan.
Ayat (2), (3) Cukup jelas.

