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Kata pengantar 

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 
hidayah serta inayah-Nya kepada kita, sehingga atas izin-Nya buku yang 
berjudul “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di 
Indonesia” ini bisa “rampung” sesuai tenggang waktu yang ditentukan 
sebagaimana telah saya dan penulis diskusikan. 

Saya ingat, Ketika  penulis membuat tulisan – tulisan ini, tidaklah 
terpikirkan bahwa mungkin suatu saat nanti akan di terbitkan dalam sebuah 
karya yang utuh. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau ada banyak 
ide atau gagasan yang terlontar berulang-ulang dalam beberapa tulisan. 
Kondisi tulisan-tulisan yang demikian itulah yang menimbulkan keraguan 
apakah buku ini layak diterbitkan ataupun tidak. Di samping itu, tuntutan 
intelektual mahasiswa baik di program sarjana atau pasca sarjana semakin 
menambah kesadaran dan kemantapan untuk sesegera mungkin untuk 
melahirkan karya di bidang hukum kekayaan intelektual ini.

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat ‘HKI’ atau akronim ‘HaKI’ 
adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property 
Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang 
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 
Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari 
suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-
karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada 
akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan 
kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi 
perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak 
terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokan sebagai 
hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (Intangible).

Pengenalan HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud 
dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama 
dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut 
pandang HaKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, 
penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, 
tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat 
atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif,inventif dan produktif.

Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HKI pertama 
kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. 
caxton, Galileo dan Guttenberg terctat sebagai penemu-penemu yang 
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muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas 
penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di 
adopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian 
lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies 
(1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 
1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 
dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan 
desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau 
hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, 
pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan 
minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian 
membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for 
the Protection of Intellectual Property yang kemudian di kenal dengan nama 
World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi 
bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI 
anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan 
tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.

Akhir kata, saya memberi penghargaan setinggi-tingginya atas 
diterbitkannya buku ini, meskipun sudah banyak karya yang membahas 
tentang HaKI tapi dalam buku ini banyak sekali produk hukum yang di bedah 
menggunakan pisau analisa yang sangat teliti, logis dan mudah dipahami.

Wassalamua’alaikum wr. Wb.

Semarang, 01 Agustus 2018

Prof. Dr. H. Gunarto,SH.,SE.,Akt.,M.Hum
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BaB I
sEJaraH DaN PENGErtIaN HKI

a. sEJaraH HKI dalam Konvensi Internasional dan Hukum Nasional
1. DaLaM KONVENsI INtErNasIONaL

Sejarah HKI tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur utama HKI yaitu 
Merek, Paten, dan Hak Cipta. Merek seperti yang dikenal saat ini sebenarnya 
melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Usia merek sama lamanya 
dengan usia perdagangan itu sendiri. Di masa lampau, untuk meMbedakan 
produk baju atau gerabah dari seorang  pedagang dengan produk sejenis 
dari pedagang yang lain, di gunakan kata symbol dengan maksud sebagai 
tanda pembeda. Di China, India, Persia, Romawi, Yunani, dan tempat-tempat 
lainnya, tanda-tanda berupa nama pengrajin sudah digunakan sebagai 
merek sejak 4000 tahun.

Pada masa lampau, sejenis tanda yang juga berfungsi sebagai merek 
telah lama di gunakan oleh para pedagang untuk membedakan asal barang 
yang diperdagangkan. Beberapa cara di gunakan oleh para pedagang pada 
masa itu diantaranya memberi tanda resmi (hallmark). Cara ini banyak 
diterapkan oleh para tukang emas, tukang batu, tukang perak, dan alat-alta 
pemotong.

Di negara Eropa, merek telah di kembangkan oleh para pedagang untuk 
mebedakan produk mereka dengan produk pedagang lain selama ribuan 
tahun yang lalu.para pedagang gilda Eropa pada abad pertengahan telah 
menerapkan peraturan mengenai merek terhadap produk mereka selama 
lebih dari 700 tahun yang lalu. Penggunaan hallmark sebagai tanda juga 
sudah sangat umum pada masa itu yang di lekatkan pada kepingan-kepingan 
perak.

Sampai dengan abad 18, perlindungan merek di negara-negara maju 
hanya di lindungi oleh Common Law (the Common Law of Fraud). Perlindungan 
hukum merek berdasarkan common law di Amerika Serikat berkhir tahun 
1870 saat pemerintah membuat UU Merek Federal yang pertama. UU ini 
mengalami beberapa kali perubahan diantaranya tahun 1881, tahun 1905, 
dan tahun 1920. Saat ini, UU Merek Federal yang digunakan di AS adalah 
The Lanham Act yang diundangkan pada tahun 1946.

Embrio kelahiran paten dapat ditelusuri pada awal tahun 1300-an 
ketika sistem paten pertam kali diperkenalkan melalui The Venice Law, di 
Italia. Pada saat itu, hukum tersebut digunakan sebagai dasar pembiaran 
hak istimewa pertama pada ahli tekni dari Jerman 1323 (Srividhya Ragavan, 
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2003:3). Namun, paten yang diberikan pada saat itu tidakdifokuskan pada 
aplikasi ide-ide baru tetapi lebih di fokuskan pada konstruksi  model.

Dari preseptif hak ekslusif yang diberikan pada inventor, dapat 
disimpulkan bahwa the Venetian Patent Act dianggap sebagai hukum 
paten yang pertama (Martin J. Adelman et al, 1998:11). UU tersebut 
memperkenalkan hak ekslusif pertama untuk jangka waktu yang terbatas 
sebagai kabijakan ekonomi pada inventor yang tinggal di Venice pada tahun 
1474. Melalui Statuto Mineraria tahun 1488, hak monopoli di berikan pada 
inventor untuk mengembangkan industri-industri lokal. Hal yang paling 
menarik dari perkembangan awal sistem paten tersebut adalah alasan dan 
tujuan pemberian paten kepada para inventor yang tidak selalu ditujukan 
untuk mendorong para inventor untuk menemukan teknologi baru tetapi 
mendorong para penanam modal untuk membawa teknologi mereka ke 
Venice dengan sitem paten modern yang lebih ditujukan pada upaya untuk 
menemukan invensi di bidang teknologi yang baru. (Martin J. Adelman 
et al, 1998:11). Dari Venice, perkembangan paten kemudian berlanjut ke 
Inggris yang memperkenalkan sebuah surat paten yang bertujuan untuk 
melindungi orang.

Melalui the Statute of Monopolies tahun 1623,  status hukum dan 
pengakuan berdasarkan uu terhadap paten, telah diperkenalkan. Banyak 
piha sepakat bahwa the Statute of Monopolies merupakan cikal bakal sistem 
paten modern karena UU tersebut memperkenalkan prinsip pemberian hak 
monopoli kepada para inventor sebenarnya dan yang pertama. Pada akhir 
abad ke 18, Perancis dan Amerika Serikat membuat UU Paten mereka yang 
pertama (Fritz Machlup dan Edith Penrose, 1950: 2). Dalam perkembangan 
selanjutnya, sistem paten AS dianggap yang palinng dinamis di dunia karena 
UU Paten negara tersebut sangat sensitive dalam mengatur dan melindungi 
perkembangan terbaru di bidang teknologi ke dalam hukum paten, seperti 
perlindungan bioteknologi,  metode bisnis, software, dan metode perawatan 
kesehatan.

Sejarah hak cipta di dalam Common Law parallel dengan sejarah 
paten.  Kedua cabang HKI ini tumbuh dan berkembang barsamaan dengan 
pemberian monopolli tehadap pedagang gilda. Hak cipta pertama diberikan 
di Inggris berdasarkan keputusan kerajaan tersebut, hak eksklusif terkait 
penerbitan buku di serahkan ke tangan penerbit bukan pengarang yang 
mencakup hak untuk mengontrol penerbitan dan penjualan buku yang 
berlaku selamanya. Setelah hak eksklusif di tangan perusahaan alat-alat 
tulis itu berakhir pada tahun 1694, para pengusaha tersebut mengajukan 
bantuan ke parlemen karena perusahaan tersebut manghadapi kompetisi 
terkait penerbitan buku. Pada tahun 1710, parlemen merepon permohonan 
perusahaan tersebut dengan membuat the Statute of Anne. hal yang paling 
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menarik dari the Statu of Anne adalah perlindungannya. Jika pada tahun-
tahun sebelumnya hak eksklusif diberikan kepada pengusaha penerbitan, 
melalui the Statute of Anne hak eksklusif diberikan kepad pengarang 
selama 14 tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu 
14 tahun berikutnya. The Statute of Anne  kemudian menjadi modal negara 
Perancis yang juga menekankan pada perlindungan terhadap pengarang. 
Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat dimana keberadaan the Statute of 
Anne menjadi inspirasi bagi kebanyakan negara bagian untuk UU hak cipta. 
Dalam perkembangan selanjutnya, focus hak cipta yang semula hanya hak 
untuk mengcopy (the right to make copy) ternyata telah nberkembang luas 
dan mencakup sekumpulan hak-hak eksklusif, seperti hak mengumumkan, 
mempertunjukkan dan hak-hak terkait karya turunan (the right to use 
a work). Bahkan di dalam UU hak cipta yang sedang berkembang saat 
ini cakupannya lebih luas tidak hanya karya seni (artistic works), sastra 
(literary works), dan musik (musical works) tetapi perangkat lunak 
computer (computer software), database (database), dan karya arsitektur 
(architectural works).

2. DaLaM HUKUM NasIONaL
Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada 

sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan 
oleh pemerintah kolonial Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya 
UU paten pada tehun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak cipta (Auteurs 
Wet 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melangkapi peraturan 
perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia 
memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan 
disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 19141.

Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap 
di berlakukan. Kebijaksanaan pemberlakuan HKI Produk Kolonial ini 
tetap di pertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 
1945, kecuali UU paten (Octrooi Wet). Adapun alasan tidak diberlakukanya 
UU tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan 
kedaulatan RI. Disamping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi 
untuk membangaun perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan 
(Ditjen HKI dan ECAP II, 2006: 9). Setelah Indonesia merdeka, pemerintah 
Indonesia mengundangkan UU Merek tahun 1961 (UU No. 6 Tahun 1961), 
yang disusul dengan UU Hak Cipta nasionalyang pertama pada tahun 1982 
(UU No. 6 Tahun 1982) dan UU paten tahun 1989 (UU No. 6 Tahun 1989). 
Setelah mengalami bebrapa perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan 
Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya perjanjian 
1 Ditjen HKI dan ECAP II, 2006, hlm. 9
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TRIPS, UU HKI terkini dari ketiga cabang tersebut adalah UU Hak Cipta 
tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002), UU paten tahun 2001 (UU No. 14 
Tahun 2001) dan UU Merek tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001). Untuk 
melengkapi UU HKI , pe permerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu 
UU Perlindungan Variates Tanaman Tahun 2000 (UU No. 29 Tahun 2000), 
UU Desain Industri Tahun 2000 (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain 
Tata Letak Terpadu Tahun 2000 (UU No. 32 Tahun 2000).

B. PENGErtIaN HKI
Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI)2 adalah terjemahan 

2 Pada awalnya, dipilih kata “Hak atas Kekayaan Intelektual” atau HaKI (dipopulerkan oleh 
Bambang Kesowo) untuk menerjemahkan Intelectual Property Rights. Menurut Bambang Kesowo, 
penggunaan sebutan yang digunakan sebelumnya, yaitu Hak Milik Intelektual, kurang tepat karena 
belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang berada dalam Intelectual Property Rights. Lihat 
dalam Bambang Kesowo, 1995, Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di 
Indonesia, Jogjakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 6. Agaknya, penggunaan 
HaKI timbul karena alih bahasa “apa adanya”. Selain itu, dari segi kaidah tata bahasa Indonesia 
yang secara umum bertumpu kepada kaidah Diterangkan-Menerangkan, maka padanan yang 
ada pada saat ini kurang taat asas. Selanjutnya dalam tulisan ini digunakan istilah “Hak Kekayaan 
Intelektual”, mengikuti istilah yang digunakan untuk menunjuk unit kerja di Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan (Direkturat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) menurut Keputusan Menteri 
Hukum dan Perundan-undangan No. M3.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M/PAN/I/2000 tanggal 19 Januari 2000. Penggunaan 
istilah ini telah dikonsultasikan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional. Lihat A. Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem 
HaKI Nasional, makalah Advanted Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyrigths, 
Paten, and Trademark Law, Jakarta, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Borobodur Hotel, 
31 Juli-1 Agustus 2000, hlm. 2. Perkembangan dan komentar penggunaan istilah sebagai istilah 
teknik yuridis, lihat juga dalam Adi Sulistiyono, 2002, Pengembangan Paradigma Penyelesaian 
Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak 
Kekayaan Intelektual, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 
Diponegoro, hlm. 321- 322. Lihat Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (1999),” Teknologi 
dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum,”Modul Kuliah Kuliah Pasca Sarjana Magister Hukum 
UII, Yogyakarta, Hlm 20, lihat Juga Budi Agus Riswandi (2009),” Hak Cipta Di Internet Aspek 
Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta,hlm 2. Lihat 
juga Suyudi Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia,Ghalia Indonesia, 
Bogor,2011,hlm.1.

 Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara resmi digunakan di seluruh Undang-Undang yang 
mengatur  tentang IPR di Indonesia sekarang ini yaitu U.U. No. 30 Tahun 2000, U.U. No. 31 Tahun 
2000, U.U No 31 Tahun 2000, U.U. No 14 Tahun 2001, U.U. No 15 Tahun 2001, serta  U.U. No. 19 
Tahun 2002. Istilah  Hak Kekayaan Intelektual secara tegas dalam perundang-undangan tersebut 
disebutkan : Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kuasa 
adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.  Dalam bagian Menimbang U.U. Rahasia Dagang  
disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem 
Hak Kekayaan Intelektual, demikian pula dalam Undang-Undang HKI lainnya.  

 Istilah Hak Milik Intelektual  digunakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993, 
bab IV (F) Bidang Ekonomi butir 1 sub g. Dalam berbagai kepustakaan , para pakar di Indonesia 
menggunakan  istilah Hak Milik Intelektual, dengan argumen bahwa istilah milik atau kepemilikan  
lebih tepat digunakan daripada istilah kekayaan, karena pengertian  Hak Milik mempunyai 
ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem Hukum 
Perdata di Indonesia, Hukum Harta Kekayaan meliputi Hukum Kebendaan dan Hukum Perikatan, 
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resmi dari Intellectual Property Rights. Berdasarkan subtansinya, HKI  
berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya 
intelektual yang lahir dari cipta., rasa dan karsa manusia. Meskipun 
substansunya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang 
bersifat komprehansif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah 
pekerjaan yang mudah.  Banyak ahlihkum menemui kesulita saat mengkaji 
HKI diluar dari sekumpulan cabang-cabang yang melingkupinya sehingga 
definisi yang dirumuskan selalu di fokuskan pada cabang-cabang HKI 
daripada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan 
pembenar  terhadap pelindungan HKI (lihat Jilll McKeough dan Andrew 
Stewart, 1997: 1; Michel Spence, 2007:1). WIPO ( World Intellectual 
Property Organization), sebuah lembaga internasional bi bawah PBB yang 
menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “ kreasiang dihasilkan 
dari pikiran manusia yang meliputi : invensi,karya sastra dan seni, symbol, 
nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan” (WIPO 
website: 2009: 1). Definisi WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata 
bahwa HKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang 
melingkupinya.

Definisi yangbersifat lebih umum di kemukakan oleh Jilll McKeough dan 
Andrew Stewart (1997: 1) yang mendefinisikan HKI sebagai “ sekumpulan 
hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha 
yang kreatif”. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh 
UNCTAD-ICTSD. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan “hasil-
hasil usaha mnusia kreatif yang di lindungi oleh hukum” (UNCTAD-ICTSD, 
2005:38). Sedangkan Ditjen HKI bekerjasam dengan ECAP mendefinisikan 
HKI sebagai “hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilakan 
suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Hak atas kekayaan intelektual timbul dari salah satu aspek hukum bisnis 
yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab berkaitan dengan aspek 
teknologi, ekonomis, maupun aspek seni. Hal ini, timbul karena adanya 
intelektual seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya, atau hak atas 
kekayaan intelektual ini merupakan hak milik perseorangan yang tidak 
berwujud. 3

Rehnalekem Ginting memberikan pengertian HKI adalah   merupakan 
suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, 

sementara itu IPR merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi obyek Hak Milik 
sebagaimana diatur dalam Hukum Kebendaan, karenanya lebih tepat jika digunakan istilah Hak 
atas Kepemilikan Intelektual (HaKI).  Lihat Ahmad M Ramli, 2000, Hak Atas Kepemilikan Intelektual 
: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 23-24. Sudargo 
Gautama dalam buku Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual,(1990),dan C.S.T. Kansildalam buku 
Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta ( 1997) menggunakan terminologi Hak Milik Intelektual. 
Juga Mochammad Djumhana, dalam karangan bukunya menggunakan  istilah Hak Milik Intelektual.

3  Sudargo Gautama,” Segi-segi Hukum Hak MIlik Intelektual,” PT.Erasco: Bamdung : 1990.Hal 4.
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teknologi, seni, dan sastra. Pemilikan bukan terhadap barangnya melainkan 
terhadap kemampuan intelektual manusia, yaitu diantaranya berupa ide.4

R.B. Simatupang, memberikan pengertian HKI adalah Hak Kekayaan 
Intelektual merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab 
sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan sastra. 5

Sistem HAKI merupakan hak privat (Privat Rights), disinilah ciri HAKI. 
Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran karya 
intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu 
pelaku HAKI (inventor, pencipta, pendesain dsb), tiada lain dimaksudkan 
sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain 
terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga 
dengan sistem HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui 
mekanisme pasar. Disamping  itu sistem HAKI menunjang diadakannya 
sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia 
sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lainnya yang 
sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi tersebut, 
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal 
untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk 
memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.6

Apapun definisiyang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan 
dengan tiga elemen penting berikut ini : 

a) Adanya hak ekslusif yang di berikan oleh hukum;
b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang yang didasarkan 

pada kemampuan intelektual;
c) Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.
Hak eksklusif yang di berikan oleh hukum yang merupakan reward yang 

sesuai bagi para inventor dan pancipta HKI. Melalui reward tersebut, orang-
orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya 
agar dapat di pergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan 
utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus 
berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai 
dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kraetif 
tersebut tanpa ijin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi 
ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang 
manjadikan produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari 
yang dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan inernasional.
4 Rehnalekem Ginting,”Pemikiran Teoritik Kriminalistik Terhadap Pelaku HAKI,” Makalah Seminar 

HAKI,6 Desember 1997, Hal.1
5 R.B. Simatupang, “Aspek Hukum dalam Bisnis,”Rineka Cipta: Jakarta,1995. Hal. 84.
6 Asia-Pacific Economic Cooperation, Buku Pnduan Hak Kekayaan Intelektual,APec, Tangerang, 

2003.hal.3-4
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C. rUaNG LINGKUP HKI
Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang 
lingkup HaKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional 
sebagai berikut :

(l) Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
(2) Merek;
(3) Indikasi geografis;
(4) Rancangan industri;
(5) Paten;
(6) Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
(7) Perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information);
(8) Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam 

perjanjian lisensi.
Selain hal itu pembagian lain yang dilakukan oleh para ahli dengan 

mengelompokkan HaKI (Intellectual property rights) sebagai induknya 
yang memiliki dua cabang besar yaitu :

(1) Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (industrial 
propertyrights)

(2) Hak Cipta (copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta 
(neighbouring rights).

Hak atas kekayaan perindustrian ini berkaitan langsung dengan 
kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan, sedangkan 
hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya 
berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Keberadaan 
atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak cipta (ilmu 
pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan) tidak semata-mata didorong 
oleh keinginan untuk mengkomersialkannya. Namun demikian, dalam 
praktek perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta 
dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah 
dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian.

Kedua macam hak tersebut di atas, secara histories memang dibedakan 
melalui pengaturan di dalam konvensi yang terpisah. Misalnya, secara 
internasional hak cipta diatur dalam konvensi Berne, sedangkan hak atas 
kekayaan perindustrian diatur dalam Konvensi Paris.  

Terhadap ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual ini cukup luas, 
meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil 
pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya 
sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreativitas manusia itu sendiri. 
Bahkan untuk jenis-jenis haknyapun yang dilindungi hukum di berbagai 
Negara terus berkembang. Pada awalnya perlindungan hanya berkisar pada 
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tiga jenis Hak atas Kekayaan Intelektual saja, yaitu hak cipta, paten dan merek. 
Namun sekarang sudah diklengkap dengan jenis-jenis HaKI baru seperti 
hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring right), indikasi geographis 
(gegraphycalindication), rahasia dagang (undisclosed information) dll.

D. artI PENtINGNYa PErLINDUNGaN HKI
Perlindungan HKI dilakukan pada dasarnya didasarkan pada beberapa 

alasan pembenar. Alasan pembenar ini didasarkan pada suatu pendekatan 
teoritik.beberapa alasan pembenaran terhadap perlunya perlindungan 
terhadap HKI diantarkan.

Pertama, bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni 
dan sastra, ataupun penemu dibidang teknologi baru baik berupa rahasia 
dagang maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan 
serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan 
karya baru itu. Maka atas usaha dari penemu yang telah mengeluarkan 
tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya , kepadanya 
layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasa HAKI dalam 
rangka memperoleh kembali keuntungan ekonomis atau jerih payah yang 
telah dikeluarkannya itu. Insentif diberikan untuk merangsang kretifitas 
dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi, seni dan 
ilmu pengetahuan, karena tanpa insentif krativitas akan terhambat.

Kedua, berada dengan rahasia dagang pada bidang HKI lain seperti 
halnya pater peda dasarnya bersifat terbuka, artinya penemuannya 
harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan 
terinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Keadaan ini potensial 
menimbulkan resiko karena orang lain dapat belajar atau melaksanakan 
penemuan tersebut secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebagai imbalannya 
kepada penemu diberikan hak kkhusus (eksklusif) untuk jangka waktu 
taertantu melekukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap 
pelanggaran atas hal itu dapat dituntut baik secara pidana atau perdata.

Ketiga, bahwa HKI yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan 
bersifat permulaan yang belum didaftarkan sebagai paten misalnya, 
membuka kemungkinan kepada pihak lain untuk dapat mengetahui atau 
mengembangkan lebih lanjut penemuan yang di hasilkan oleh penemu tadi 
secara diam-diam. Oleh karenanya, penemuan –penemuan mendasar yang 
belum terdaftar atau dipublikasikan itu pun harus dilindungi, meskipun 
mungkin belum dapat memperoleh perlindungan dibawah hukum paten, 
hak cipta dan desain, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang 
atau informasi yang dirahasiakan.

Dengan adanya daasar pembenar atas perlindungan HKI, maka hal itu 
tentunya semakin mempertegas akan arti penting terhadap perlindungan HKI.
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BaB II
HaK CIPta

a. sEJaraH DaN PENGErtIaN HaK CIPta
1.  sEJaraH PErKEMBaNGaN HaK CIPta
a. Konvensi Bern 1886

Konvensi Bern71886 merupakan Perlindungan hukum hak cipta 
yang dianggap modern pada saat itu.  Konvensi yang telah diberlakukan 
dikalangan negara-negara dikawasan barat Eropa, yang ditujukan bagi 
perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Negara–Negara 
Eropa Barat menjadi peserta konvensi ini cenderung untuk mendorong 
kerajaan Belanda untuk memperbaharui  UUHCnya yang sudah berlaku 
sejak 18818 dengan UUHC baru pada tanggal 1 November 1912, yang dikenal 
dengan Auteurswet 1912. Kerajaan Belanda baru mengikatkan diri dengan 
Konvensi Bern 1886 pada tanggal 1 april 1913.

Konvensi Bern ini diadakan dengan alasan bahwa Negara-negara peserta 
konvensi mempunyai keinginan untuk memberikan hak-hak khusus kepada 
pencipta, dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaan-
ciptaannya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin 
dari penciptanya. Menurut Arpad Bogsch9, It is behaved that yhe underlying 
reason is a sense of justice. Justicia Fundamentum rei publicae. Justice is the 
foundation of republic. Without its preserevation, no no goverment can survive.

Hak cipta menurut Konvensi Bern adalah hak yang melindungi pencipta 
secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. 
Keikutsertaan suatu Negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga 
prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban Negara peserta untuk menerapkan 
dalam perudang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta,yaitu10 :

7 Konvensi Bern 1886 ini dilengkapi di Paris pada 4 Mei 1896, kemudian diperbaharui di Berlin 
pada tanggal 13 November 1908, dilengkapi lagi Bern  pada 10 Maret 1914, diperbaharui di 
Roma pada 2 Juni 1928 dan diperbaharui kembali di Brussel pada 26 Juni 1948 dan Stockholm 
pada 14 juli 1967. Terakhir kali direvisi 24 Juli 1971 di Paris.

8 Undang-Undang hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang 
hakcipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817 sebelum tahun ini UU HC yang lebih awal 
mendahuluinya yang merupakan UU HC pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803. 
Dengan demikian, baru setelah mempunyai UUHC nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi 
peserta konvensi Bern 1886. 

9 Arpad Bogsch, The Bern Convention  for The Protection  of  Literary and  Artistic Works From 1886 
to 1986, WIPO, Geneva, 1986, hlm.6.

10  Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya  Hak Cipta, Akademika 
Pressindo,Jakarta, 1990, hlm.44.
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a. Prinsip National Treatment (Article 5 (1) dan 5 (2))
Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian          

(yaitu ciptaan seorang  warga negara dari negara peserta perjanjian, 
atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu Negara 
peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum hak 
cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga 
Negara sendiri. 

b. Prinsip automatic Protection
Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara 

langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (no conditional upon 
compliance with any formality).

c. Prinsip Independence of Protection
Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus 

bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal 
pencipta.

Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal terhadap Negara-
negara berkembang, yang memberikan kemudahan-kemudahan 
tertentu. Negara-Negara pada waktu melakukan ratifikasi atau 
aksesi dapat memperoleh kemudahan-kemudahan  tertentu yang 
merupakan faculties open to developing countries.Kemudahan 
tersebut adalah : hak melakukan penerjemahan (right of translation) 
dan hak melakukan reproduksi (right of reproduction).

Indonesia sebagai Negara jajahan kerajaan Belanda (secara 
kedaulatan, artinya sebagai bagian dari kerajaan Belanda) 
diikutsertakan pada Konvensi Bern ini sebagaimana diumumkan 
dalam Staatblad  1914 nomor 797.

  
b. World trade Organization (WtO)

Dalam kaitan dengan globalisasi11 perdagangan,  Indonesia sejak tanggal 
11 Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum 

memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga 
tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses 
sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara 
di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan 
ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. 
Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan 
ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, 
investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-
batas suatu negara menjadi bias. Globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama 
dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak 
sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau 
batas-batas negara. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung 
oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga 
terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya 
yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi 
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15 April 1994, bersama tidak kurang dari 124 negara,  telah meratifikasi 
konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia ( WTO) 
yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek dagang HKI ( Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS ) sebagaimana telah 
disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)12 oleh ‘Agreement’ 
WTO pada tahun 1995 melambangkan keinginan untuk berkumpul prinsip 
perdagangan untuk mengurangi distorsi dan hambatan untuk perdagangan 
internasional. Bagian dari proses ini adalah pengakuan bahwa hak kekayaan 
intelektual memainkan peran penting dalam promosi perdagangan 
internasional.

Berdasarkan sejarah pembentukannya, disamping melindungi 
kepentingan Negara-negara barat, WTO juga diharapkan dapat menjadi 
penyangga terhadap keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang sudah 
dibentuk yaitu International Monetary Fund ( IMF ) dan International Bank 
For Reconstruction And Development (IBRD ). Sebagai pengganti ITO yang 
tidak berhasil dibentuk, panitia persiapan mengajukan GATT yang akhirnya 
ditandatangi pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 8 Negara, yaitu : Australia, 

dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing, dikutif dari 
http://www.wikipedia.org, Globalisasi memang memunculkan kekhawatiran yang luas bahwa 
kedaulatan suatu negara (bangsa) di gerogoti. Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat 
Wakil Presiden Republik Indonesia, Himpunan Modul   sosialisasi wawasan kebangsaan, jakarta 
2004. Hlm 86.

 Globalisasi pada dasarnya merupakan tindakan jauh, absensi yang mendominasi kehadiran, 
bukan karena sedimentasi ruang, tapi karena restrukturisasi ruang. Dalam masa sekarang 
proses globalisasi, hingga ke sebuah tingkat, masih mengikuti beberapa pola awal yang telah 
mapan selama fase awal perkembangan sosial modern. Perusahaan kapitalis, misalnya, adalah 
suatu mekanisme yang memperluas par excellent, dan menggerakkan jalannya melintasi dunia 
yang sebelumnya menolak. Secara paradoksal, sosialisme negara, yang melihat dirinya sebagai 
kekuatan  revolusioner utama di dalam sejarah, terbukti jauh lebih akomodatif ke arah tradisi  
di bandingkan kapitalisme. Anthoni Giddens, masyarakat post tradisional, IRCiSoD, yogyakarta, 
2003, hlm 74-75. Globalisasi memang memunculkan kekhawatiran yang luas bahwa kedaulatan 
suatu negara (bangsa) di gerogoti.

12 Keberadaan WTO ( World Trade Organization ) tidak dapat dipisahkan dari sejarah GATT 
yang lahir setelah usainya PD II. Sedangkan GATT itu sendiri merupakan pengganti ITO ( 
International Trade Organization ) yang gagal direalisasi pada saat itu. Amerika Serikat adalah 
Negara yang tidak menyetujui pembentukan ITO. Akibatnya, organisasi tersebut tidak berhasil 
dibentuk . Terlepas dari penolakan dari Amerika Serikat tersebut, dokumen berkaitan dengan 
pembentukan ITO yaitu Havana Charter ( Charter  For International Trade Organization ) berhasil 
disetujui meskipun persetujuan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh karena ditentang 
Amerika Serikat. Lihat Sudargo Gautama,”Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian 
International (: TRIPs, GATT Putaran Uruguay, Citra Aditya Bakti, Bandung,1994,Hlm . 108-
109. H.S. Kartadjoemena (2000),” Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang,” 
Cetakan I, UI Press, Jakarta, Hlm. 19-20. Peter Van Den Bossche,”The Law and Policy of the World 
Trade Organization-Text, Cases and Materials, “Cabridge, Cambridge University Press, 2005, Hlm. 
80. Lihat juga Abdulkadir Muhammad,”Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,”Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 39.  
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Belgia, Kanada, Perancis, Luxemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. 
GATT (The General Agreement On Tariffs And Trade) mempunyai 4 (empat) 
tujuan, yaitu:

a. Alat stabilitas tariff bea masuk dalam perdagangan International;
b. Forum konsultasi diantara Negara-negara anggota;
c. Forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan International 

melalui  cara konsoliasi dan penyelesaian sengketa (Concilition and 
settlement of disputes);

d. Alat untuk menjaga keseimbangan kepentingan Negara-negara 
anggota di bidang perdagangan International13.

Proposal pertama diajukan oleh Amerika Serikat dalam sidang GATT 
bulan November 1987, yang berisi tentang (1) keinginan mengurangi 
distorsi, hambatan perlindungan dan penegakan HKI dalam kegiatan 
perdagangan  barang dan jasa, (2) mengefektifkan pencegahan terjadinya 
pelanggaran HKI dalam perdagangan internasional, (3) memastikan kegiatan 
perlindungan HKI tidak menghambat perdagangan, (4) memperluas 
perhatian internasional, konsultasi, engawasan, dan prosedur penyelesaian 
sengketa dan penegakan HKI, dan (5) mendorong lembaga non pemerintah 
untuk menerima, dan menegakkan standar perlindungan HKI dan turut 
serta dalam perjanjian. Proposal tersebut didukung oleh Uni Eropa dengan 
mengajukan proposal tersebut pada bulan juli 1988, yang berisi tentang 
: (1) menegaskan semakin pentingnya isu HKI secara internasional dan 
memerlukan prinsip-prinsip dasar pengaturan dan standar perlindungan, 
dan (2) masuknya HKI ke dalam GATT tidak dimaksudkan menggantikan 
konvensi-konvensi khusus HKI, kontrak yang dibuat oleh para pihak dan 
dalam kerangka mengurangi hambatan perdagangan. Dukungan serupa 
juga datang dari Jepang dan Kanada14. Alasan yang dikemukan adalah bahwa 
penegakan hukum melalui Mahkamah Internasional (MI) yang dianut dalam 
perjanjian-perjanjian tentang HKI yang sudah ada sebelumnya (seperti 
Berne Convention, Paris Convention dan WIPO) dianggap tidak efektif. 
Negara-negara industri berpendapat bahwa mekanisme penyelesaian 
melalui  GATT akan berjalan lebih efektif, karena dimungkinkannya untuk 
melakukan pembalasan   (Retaliation) dan pembalasan silang (Cross 
Retaliation) berupa pemberian sanksi-sanksi ekonomi kepada Negara 
lain yang melakukan pelanggaran HKI sesuai ketentuan TRIPS Agreement, 
seperti penolakan terhadap barang-barang yang diekspor oleh Negara-
negara  lain, pencabutan fasilitas ekspor, penundaan atau pembatalan 
kerjasama ekonomi.

13 Business News,”World Trade Organization,” Edisi, Juni.2000, Hlm 7.
14 UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD-ICTSD Project on IPR and 

Sustainable Development, Cambridge University Press, New York, 2005,hlm. 120.
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Mestinya Negara-negara industri tersebut melakukan penyempurnaan 
mekanisme penegakan hukum dalam kerangka WIPO (World Intellectual 
Property Organisation), tetapi tidak dilakukan, mengingat sistem 
pengambilan keputusan pada lembaga tersebut didasarkan pada 
pemungutan suara yang jelas dan mengalahkan Negara-negara maju 
karena jumlahnya jauh lebih sedikit dari pada Negara-negara berkembang 
(WIPO General Rules od Procedure Publication Number 399), berbeda 
dengan GATT yang basisnya adalah negosiasi memungkinkan adanya saling 
menerima dan member akses di negara-negara anggota. Negara-negara 
industri menganggap bahwa kepentingannya lebih terjamin karena dapat 
memainkan posisi tawar (bargaining power) yang lebih kuat.15

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki  beberapa prinsip utama 
yang menjadi dasar pengaturan hubungan dagang antara anggota WTO,  
yaitu16 :

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most Favoured Nations 
Treatment-MFN).

Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan 
semua komitman yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka  
GATT-WHO harus diperlakukan secara sama  kepada semua negara 
anggota  WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu 
negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang 
berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. 

Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak 
dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. 
Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara 
harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara 
anggota lainnya.

2.   Pengikatan tarif (Tariff binding)
Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara 

anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat 
bea masuk atau tarifnya harus diikat (legally bound). Pengikatan 
atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” 
dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya 

15 Nandang Sutresno, Implentasi Persetujuan TRIPS Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia, 
melalui http//www.iprcentre.org/doc.

16 David W Leebron,” An Ovetrview of the Uruguay Round Result,” 34 COLUM. J. TRANSNAT’L L.11, 
2, 9-10, 1996, Hlm.9-10, Paul Damaret,”The Metamorphoses of the GATT: From Haana Charter to 
the WTO,” COLUM. J. TRANSNAT’L L. 123, 3-5, 20-21, 1995, Hlm. 20-21, Munir Fuady, “Pengantar 
Hukum Bisnis ; Menata Bisnis Modern di Era Global,”Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,Hlm. 
309, lihat juga Tomi Suryo Utomo, “ Hak Kekayaan Intelektual (HKI ) di Era Global sebuah Kajian 
Kontemporer,”Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009,Hlm 29 . Sudaryat,dkk (2010 ),”Hak Kekayaan 
Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku, OASE Media, 
Cetakan I, Bandung : Hlm 35-36.
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suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang 
merubah atau menaikan tingkat tarif bea masuk. 

3.   Perlakuan nasional (National treatment)
Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan 

bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan 
secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam 
negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan 
proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan 
ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan 
dan persyaratan yang mempengaruhi  penjualan, penawaran 
penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan 
produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, 
pemrosesan  atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara 
anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-
barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki 
pasar domestik. 

4.   Perlindungan hanya melalui tarif.
Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa 

perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan 
melalui tarif.

5.  Perlakuan  khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang 
(Special dan Differential Treatment  for developing countries – S&D).

Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam 
perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu 
prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan 
yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal 
ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-
negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

1. Sejumlah peraturan kelembagaan dan tata cara yang penting 
berkaitan dengan pembuatan keputusan dan penyelesaian sengketa.

Keberadaan TRIPs telah menimbulkan perbedaan pendapat 
tentang baik atau tidaknya HKI bagi kepentingan Negara-negara 
berkembang. 

Sudut pandang Negara-negara  Maju, pemerintah Negara-negara 
maju seingkali mnyatakan bahwa suatu sistem HKI yang kuat akan 
menguntungkan negara-negara berkembang karena dua alasan 
utama.

Pertama, telah dinyatakan sebelumnya bahwa tidak sepantasnya 
Negara-negara berkmbang berharap akan adanya peningkatan 
penanaman modal asing dan pengalihan teknologi dan Negara-negar 
maju tanpa adnya hukum HKI. Bila perusahaan-perusahan asing 
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khawatir terhadap pembajakan dan penyebarluasan secara bebas 
atas HKI mereka, perusahaan-perusahaan tersebut akan menolak 
menanamkan modal atau menglihkan teknologi mereka, atau hanya 
akan memberikan atau bermutu rendah. Upaya untuk memperoleh 
teknologi akan semakin mahal jika pihak pemberi teknologi 
menaikkan biaya lisensinya untuk mengantisipasi kerugian potensial 
dari hilangnya kekayaan intelektual mereka.

Kedua, Negara-negara maju tersebut mengklaim bahwa dengan 
meningkatkan perlindungan HKI, Negara-negara berkembang akan 
mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber-sumber dalam 
Negara mereka. Dinyatakan bahwa HKI akan mendorong para penemu 
dan pencipta local untuk terus berkarya, dan membuat Negara 
berkembang tersebut lebih mampu bersaing dalam menghasilkan 
teknologi dan kreativitas, serta mengurangi kebergantungan kepada 
Negara-negara maju . Tanpa hukum HKI yang kuat, para pencipta dan 
penemu  HKI akan mencari Negara tempat keuntungan yang lebih 
besar dapat diperoleh dari hasil ciptaan/temuannya. Para penanam 
modal juga akan bersedia untuk menanamkan lebih banyak modal di 
pembangunan dan penelitian domestik karena adanya kemungkinan 
yang lebih terjamin untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

Menurut Arief Budiman, kalau putaran Uruguay menghasilkan 
seperti apa yang diinginkan oleh negara-negara industri maju, 
dapat dikatakan bahwa Negara-negara industri maju akan 
lebih leluasa menjalankan praktik neo-imperalisme dan neo-
kolonialisme.17Sedangkan menurut Martin Khor  Kok Peng, dalam 
Putaran Uruguay, Negara-negara insdustri berusaha untuk menguasai 
ekonomi dunia ketiga dengan memasukkan tema-tema baru, yaitu 
jasa (GATS), investasi (TRIMs), dan Hak Milik Intelektual (TRIPS), 
dalam agenda GATT-PU. Argumentasi Negara-negara Industri adalah 
sebagai berikut :

1. Perdagangan bebas mengenai barang (yaitu sektor tradisional 
menurut peraturan GATT), dalam perkembangan sekarng ini 
kurang mencukupi, oleh karena itu, konsepnperdagangan bebas 
bagi bangsa-bangsa juga mencakup berbagi jasa.

2. Guna memberi  fasilitas pada perdagangan bebas di sektor jasa, 
perlu ada kebebasan di sektor investasi. Perusahaan-perusahaan 
jasa harus diberi hakuntuk mndirikan perusahan mereka di negara-
negara lain.

17 Adi Sulistyono,”Reformasi Hukum ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi,”UNS PRESS cet-1, 
Surakarta, 2005,Hlm.60-61
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3. Pemerintah Dunia ketiga harus memberikan perlakuan nasional 
kepada perusahaan-perusahaan asing, yaitu memperlakukan 
perusahaan-perusahaan asing tersebut dengan  berbagai 
persyaratan yang sama sebagaimana yang dikenakan terhadap 
perusahaan-perusahaan lokal.

4. Apabila suatu negara melanggar prinsip, maka Negara dari 
perusahaan yang ditolak dapat melakukan tindakan balasan berupa 
aksi pembalasan silang.

Menurut  Adi Sulistyono, Dampak dari aturan ini adalah perusahaan-
perusahaan transnasional dari negara-negara industri maju di bidang jasa, 
baik yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, sampai jasa konsultan, 
yang beroperasi di Indonesia harus di berlakukan sama seperti perusahaan-
perusahaan atau pengusaha jasa domestik. Dengan kata lain pemerintah 
Indonesia tidak dimungkinkan lagi membuat aturan-aturan yang bersifat 
diskriminasi atau bersifat membatasi gerak atau aktivitas bisnis pengusaha 
atau perusahan jasa asing. Dalam kondisi yang demikian sangat dimungkinkan 
dalam waktu  dekat perusahaan transnasional milik Negara-negara maju 
akan  menguasai pangsa pasar Negara-negara dunia ketiga. Padahal sektor 
jasa merupakan sektor terakhir yang masih tersisa bagi kontrol lokal jejak 
impor produk manufaktur semakin menyerobot pasar barang-barang buatan 
lokal. Dalam hal hak milik intelktual Negara-negara maju berargumentasi 
bahwa “milik intelektual” mengacu pada rancang bangun, teknoklogi atau 
produk yang ditemukan oleh pribadi atau perusahaan tertentu; dan mengacu 
pada pengakuan bahwa penemunya harus diberi imbalan, seperti hak secara 
eksklusif untuk memanfaatkannya, atau untuk menarik royalty,dengan cara 
menyewakan bangunannya. “hak” semacam itu diberikan dengan member 
paten, copyright, atau merk, kepada “pemilik” atau penemunya, sehingga bisa 
merangsang penemuannya untuk melakukan riset, pengembangan inovasi.

Bambang Kesowo, tidak adanya standart dan kualitas penegakan aturan 
yang sama tentang hak milik intelektual di setiap Negara, menimbulkan 
distorsi dan menghambat perdagangan yang sah, sehingga banyak dunia 
usaha yang dirugikan bermilyar-milyar dollar tiap tahunnya18.

Sudut pandang Negara-negara berkembang, banyak Negara-negara 
berkembang berpendapat bahwa manfaat dari pembaharuan hukum HKI 
yang mereka lakukan justru hanya akan dinikmati oleh Negara-negara 
pengekspor kekayaan intelektual. Negara berkembang biasanya hanya 
berperan sebagai konsumen, bukan produsen kekayaan intelektual, sehingga 
mereka tidak merasa harus melindunginya secara kuat.19 Perusahaan-
18 Bambang Kesowo,”Pokok-Pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs”, makalah disampaikan 

pada Hari Bakti Adhiyaksa tahun 1995, Jakarta, 20 Juli 1995, Hlm. 4. 
19 Tim Lindsey, Eddy Damian,dkk,”Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,”Alumni cet-6, 

Bandung, 2006, Hlm.58-59.
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perusahaan di Negara maju telah menghasilkan banyak kekayaan 
intelektual yang bernilai jual tinggi di pasar global, seperti obat-obatan20, 
film, musik, dan piranti lunak komputer. Sebaliknya produksi Negara-negara 
berkembang hanyalah sebagian kecilnya saja, terlebih sebagian besar 
ciptaan dan penemuan Negara-negara berkembang, misalnya kesenian dan 
pengetahuan tradisional (termasuk obat-obatan), gagal memenuhi kreteria 
untuk mendapatkan perlindungan dalam sistem HKI Negara-negara barat.

HKI juga dipandang sebagai hambatan yang mahal (terkadang justru 
menjadi dasar pelarangan) dalam pengalihan teknologi barat yang dibutuhkan 
Negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan sosialnya.  Banyak Negara berkembang yang mencemaskan 
bila mereka  menerapkan hukum HKI secara ketat, mereka malah harus 
royalty dan biaya lisensi yang semakin tinggi untuk mendapatkan teknologi 
dan barang-barang kegunaan pokok lainnya, sehingga akan menimbulkan 
inflansi dan devisa Negara yang keluar semangkin tinggi. 

Negara-negara berkembang tidak setuju dengan keberadaan perjanjian 
TRIPs dengan alasan bahwa perjanjian tersebut bertujuan juga dinyakini 
oleh negara berkembang di bidang ekonomi dan teknologi.  Serta sebagai 
faktor yang akan memperbesar jurang pemisah antara kedua kelompok 
Negara tersebut, terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan 
teknologi.21

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, India dan Brazil sempat 
mengkritik masuknya HKI sebagai salah satu agenda yang diperbincangkan 
di dalam forum GATT atas dasar bahwa telah ada WIPO, sebuah prganisasi 
Internasional yang bernaung dibawh administrasi PBB dan menangani 
secara khusus permasalahan di seputar perlindungan HKI di tingkat 
Internasional.22

20 Di Afrika Selatan melalui Undang-undang tahun 1997 mengijinkan impor obat-obatan generik 
dengan harga yang murah. Disebabkan Negara sedang menderita krisis Aids Akut dengan 10% 
penduduknya positif terjangkit HIV dan ini merupakan yang terbesar di dunia. Penyakit itu 
secara besar-besaran membunuh penduduk Afrika Selatan dengan jmlah penderita yang terus 
bertambah, dan telah menginfeksi 4 juta orang. Selain itu kebijakan tersebut telah melepaskan 
negerinya dari cengkraman monopoli para pemegang hak paten seperti perusahaan-perusahaan 
farmasi. Brazil merupakan contoh sukses dengan memproduksi sendiri versi obat generic untuk 
obat terapi Aids.  AS mengangkat kasus tersebut dalam WTO menentang HukumBrazil yang 
melanggar hak paten, dalam hal yang serupa, 40 perusahaan farmasi, termasuk perusahaan 
raksasa seperti Glaxo Smith Kline dan Bayer, mengajukan Pemerintah Afrika Selatan ke 
pengadilan.Lihat Abu Saleh, “Hak Paten Obat: Untuk Kesehatan Masyarakat atau  Kekayaan 
Korporat, Kumpulan Arsip e-Syariah, 3 November 2003.

21 Ruth L. Ghana,”Prospect for Developing Countries Under the TRIPS Agreement ,”29 VAND .J. 
TRANSNAT’L L.735,4 1996,Hlm. 4, Marci A. Hamilton,” The TRIPS Agreement: Imperialistic, 
Outdated and Overprotective,” 29 VAND .J. TRANSNAT’L L.613, 2 ,1996, Hlm. 2, M.M. Kostecki,” 
Sharing Intellectual Property Between The Rich and The Poor,” 8 EIPR 271-274, 1991, Hlm 2.

22 Michael Blakeney,” The Impact of the TRIPS  Agreement  in Asia Pacific Region”, 10 EIPR 
,1996, Hlm.544
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Pemerintah AS dan masyarakat Eropa berhasil menyakinkan Negara-
negara berkembang bahwa WIPO telah gagal daam menyedihkan 
perlindungan HKI secara internasional. Oleh karena itu dibutuhkan 
organisasi internasional yang baru untuk melindungi HKI secara efektif.

Kuatnya semangat Bill Clinton untuk mengatur masalah HKI di seluruh 
dunia adalah wajar, mengingat AS tergolong yang paling siap di bidang HKI 
daripada semua Negara industri maju. Dalam buku Science, Technology and 
Industry (1997) ang diterbitkan oleh OECD, terungkap data bahwa lebih dari 
50% paten  yang ada AS dimiliki oleh warga negaranya sendiri. Sedangkan 
30% dari seluruh paten yang ada di daratan Eropa dimiliki oleh warga AS. 
Menurut OECD, Negara-negara maju sangat mendominasi pemilikan HKI di 
seluruh dunia. Kalau dilihat dari kontribusinya terhadap pemilika paten di 
dunia, AS menempati urutan pertama, disusul oleh kelompok Negara Eropa 
dan Jepang.23

Dalam rangka mengantisipasi hari jadi persetujuan TRIPs yang 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persetujuan WTO pada tanggal 
1 Januari 2000, pemerintah telah mengundangkan delapan perundang-
undangan yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;  

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek;

4) Keppres Nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan Keppres No.24 
tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property and Covention Establishing the World Intellectual 
Property Organization; 

5) Keppres Nomor 16 tahun 1997 Tentang Pengesahan Patent 
Cooperation Treaty (PCT ) and Regulation Under PCT; 

6) Keppres Nomor 17 tahun 1997  Tentang Pengesahan Trade Mark 
Law Treaty;

7) Keppres Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pengesahan Bern Convention 
for The Protection of Literary and Artistic Works;

8) Keppres Nomor 19 tahun 1997 Tentang  Pengesahan WIPO Copyrights 
Treaty ( WCT )

9) Keppres Nomor 74 tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO 
Perfoemences and Phonograms Treaty ( WPPT ).

23 Ok. Saidin,” Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(IPR),”Raja Grafindo, Jakarta,2007, Hlm. 30-
31



Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia

19

c. Konvensi Hak Cipta Universal (UCC 1955)
Dalam perkembangannya Hak Cipta mendapat perhatian tersendiri dari 

UCC (Universal Copyright Convention).  UCC24 ditandatangani pada tahun 
1952 di Jenewa dan direvisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Hubungan 
antara Negara-negara peserta konvensi 1952 dengan peserta konvensi 
1971 diatur oleh Konvensi 1071 Pasal XI. Bagi Negara yang hanya menjadi 
peserta Konvensi 1952 dapat menyatakan bahwa ketentuan Konvensi 1971 
berlaku terhadap karya-karya warga negaranya atau yang pertama kali 
diumumkan di wilayahnya dan di semua Negara peserta UCC (UCC Pasal IX).

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau Universal Copyright Convention, 
merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk 
mengakomodasi dua aliran paham/filosofis berkenaan dengan hak cipta25 
yang berlaku di kalangan masyarakat international.

Sebagai kelompok masyarakat internasional yang menganut civil law 
system, berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional yang 
terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. 
Pada sekitar tahun 1880, yang merupakan tahun-tahun sekitar mulai 
berlakunya Konvensi Bern dan mulai berlakunya undang-undang hak cipta 
pertama di Amerika Serikat, diantaranya Negara-negara Amerika Latin juga 
mulai berlaku konvensi-konvensi hak cipta yang ruang lingkup berlakunya 
hanya di kawasan dunia tersebut.

Maka dalam rangka menjembatani dua kelompok pengaturan 
internasional tentang hak cipta ini, yang masing-masing mendasarkan 
dirinya pada dua sistem hukum dengan falsafah/paham yang berbeda 
secara fundamental, maka oleh PBB melalui UNESCO untuk menciptakan 
suatu kompromi. Pada 6 September 1952, untuk memenuhi kebutuhan 

24 UCC (Universal Copyright Convention) Menurut Sudargo Gautama adalah usaha untuk 
mempertemukan aliran-aliran yang terdapat  dibenua Eropa dan Amerika berkenaan dengan 
masalah hak cipta. Memang tidak dapat disangkal terdapat front besar, yaitu Negara-negara  
Eropa yang tergabung dalam Konvensi-konvensi inter nasional Amerika tentang hak cipta. 
Falsafah Eropa dan Amerika tentang hak cipta memang berbeda. menurut falsafah Negara-
negara Eropa yang tergabung dalam Konvensi Bern, maka hak cipta dianggap sebagai hak 
alamiah dari si pengarang secara pribadi, tetapi menurut falsafah negara-negara Amerika 
latin hak cipta dipandang sebagai suatu monopoli yang diberikan agar dapat dikembangkan 
dan distimulir karya-karya pencipta demi kepentingan umum. Konsepsi Eropa continental ini 
dapat disandarkan atas asas-asas revolusi Perancis yang mengedepanan hak individu . Menurut 
kalangan Amerika dan Negara-negara Amerika Latin salah satu sebab mengapa mereka tidak 
bersedia untuk turut serta dalam Konvensi Bern karena konvensi ini tidak terdapat formalitas-
formalitas untuk terwujudnya hak cipta dan perlindungan hak ciptanya. Sebaliknya dalam 
konsepsi Amerika disyaratkan berbagai formalitas untuk terciptanya hak cipta. Justru untuk 
mempertemukan kedua system ini kita saksikan bahwa pihak UNESCO telah mengadakan 
berbagai usaha dan telah menghasilkan UCC (Universal Copyright Convention) . Sudargo Goutama, 
Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta 1997, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm 89-90.

25 Paul Goldstein, Patent, Trademark and Related State Document, Cases and Materials on the Law of 
Intellecual Property, (4th Edition, The Foundation Press, 1997),hlm.5.
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adanya suatu kesepakatan, lahirlah  Universal Copyright Convention (UCC) 
yang ditandatangani di Geneva dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 
ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya, pada 16 September 1955. 
Secara ringkas, garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan 
yang ditetapkan dalam konvensi ini adalah sebagai berikut 26:

a) Adequate and Effective Protection.
Menurut Pasal I Konvensi, setiap Negara peserta perjanjian 

berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan 
efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. 

b)  National Treatment.
Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh 

warga Negara dari salah satu Negara peserta perjanjian dan ciptaan-
ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu Negara peserta 
perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum hak 
cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri 
yang menerbitkan untuk pertama kali di Negara tempat dia menjadi 
warga Negara.  

b) Formalities.
Pasal III yang merupakan manisfestasi kompromistis dari UCC 

terhadap dua aliran paham yang ada, menetapkan bahwa suatu 
Negara peserta perjanjian akan menetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan nasionalnya, syarat-syarat tertentu sebagai 
formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (deposit), 
pendaftaran (registration), akta notaries (notarial certificates) 
atau bukti pembayaran royalty dari penerbit (payment offee) akan 
dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat 
pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda c dan di belakangnya 
tercantum nama pemegang hak cipta.

c) Duration of Protection
Kesepakatan atas jangka waktu perlindungan yang amat penting 

dalam rangka mengakomodasi dua aliran falsafah yang saling 
berhadapan, dengan ditetapkan dalam Pasal IV Konvensi. Jangka 
waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum: 
selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah 
kematian pencipta.

d) Translation Right
Menurut ketentuan Pasal IV Konvensi, kesepakatan mencakup juga 

hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan dan member 
izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun, 

26 Arpad Bogsch, Universal Copyright Convention, An Analysis and Comentary, (R.R. Bowker, 1958) 
dan Paul Goldstein, op.cit.hlm. 1002-1003.
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jika setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan 
yang dilakukan oleh pencipta, Negara peserta konvensi dapat 
memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan 
memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi. Dengan 
kata lain, hak eksklusif pencipta setelah tujuh tahun dapat dicabut  
karena adanya compulsory licensing yang diberikan kepada seorang 
warga Negara dari Negara peserta konvensi karena tidak adanya 
terjemahan dalambahasa negaranya setelah berlaku tujuh tahun 
semenjak penerbitan pertama.   

e) Jurisdiction of the International Court of Justice.
Berdasarkan Pasal XV, suatu sengketa yang timbul antara 

dua atau lebih Negara anggota konvensi mengenai penafsiran 
atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diajukan ke muka 
Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa 
yang diajukan, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat 
untuk memakai cara lain bagi penyelesaian sengketa yang mereka 
hadapi.

f) Bern Safeguard Clause.
Pada saat UCC mulai berlaku berlaku, pengaturan hak cipta antar 

negara-negara telah dibuat dalam beberapa perjanjian international 
multilateral dan perjanjian bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan 
peraturan untuk mengatur keserasian pelaksanaan antara UCC 
dengan perjanjian-perjanjian international dan bilateral yang telah 
ada lebih dahulu, dirasakan keperluannya semenjak UCC dirumuskan 
pada tahun 1955 di Geneva. Pasal XVII UCC beserta apendiksnya dari 
pasal ini merupakan salah satu sarana penting untuk masalah ini. 
Ada tiga pokok yang diatur dalam Pasal ini beserta Apendiksnya, 
yaitu :
1) Bahwa UCC tidak akan mempengaruhi Konvensi Bern, dalam 

arti Negara peserta Konvensi Bern tidak diperkenankan 
mengundurkan diri, kemudian menjadi anggota UCC dan 
mendasarkan hubungan-hubungan hak ciptanya dengan Negara-
negara peserta Konvensi Bern pada UCC;

2) Merumuskan sanksi terhadap Negara yang mengundurkan diri 
dari Konvensi Bern untuk kemudian beralih  menjadi anggota 
UCC;

3) Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan 
(applicability) UCC oleh Negara-negara peserta Konvensi Bern.  
Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu 

perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup 
banyak Negara-negara untuk menjadi peserta. Dapat dikatakan 
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bahwa hubungan-hubungan international di bidang HKI, khususnya 
hak cipta antara Amerika Serikat dengan Negara-negara lain menjadi 
bertambah baik. UCC menjadi suatu konvensi yang mempunyai 
daya tarik sendiri bagi Negara-negara berkembang karena terdapat 
beberapa kemudahan, misalnya tentang pengaturan standar minimum 
dari hak-hak eksklusif yang hanya memakai kriteria sederhana 
adeguate and effective protection; hak menerjemahkan yang dapat 
diperoleh oleh para warga Negara dan Negara berkembang dengan 
adanya compulsory licensing, syarat-syarat jangka waktu minimum 
perlindungan (minimum duration of protection) yang pengaturannya 
sangat longgar. Selain itu, syarat-syarat untuk mendapat pengakuan 
hak cipta atas suatu ciptaan dengan pendaftaran yang sangat 
formal dan ketat sifatnya, diperlunak dengan formalitas-formalitas 
pendaftaran dalam bentuk lain yang jauh lebih mudah.

Karenanya, dapat dimengerti, mengapa timbul kekhawatiran 
Negara-negara anggota Konvensi Bern pada waktu awal diadakannya 
UCC, akan terjadinya pembelotan dari anggota-anggotanya. Selain 
itu, terdapat pemikiran berupa anggapan bahwa UCC dengan 
peraturan-peraturannya yang demikian longgar sebagai bentuk set 
back atau retrogressive step bagi pengaturan perlindungan hak cipta 
secara internasional. Namun, kekhawatiran ini dalam kenyataannya 
tidak terwujud sebagaimana diperkirakan semula. Tetapi sebaliknya, 
terjadi kerja sama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang 
mengadministrasikan Konvensi Bern dan UCC. Realisasi kerja sama 
kedua konvensi, juga tampak perwujudannya dari diperkenankannya 
Negara-negara anggota UCC menjadi peserta pada Konvensi Roma 
1961 tentang perlindungan Hukum para artis Pelaku (Performe), 
Produsen Rekaman Suara (Producers of Phonogram), dan lembaga 
penyiaran (Broadcasting Organization).

d. WIPO Copyrights treaty (WCt) 2002
Pada tahun 2002 telah mulai berlaku dua konvensi penting dibidang hak 

cipta, kedua-duanya dikenal sebagai Internet Treaties. Konvensi-konvensi 
tersebut adalah:

(1) WIPO Copyraight Treaty (WCT) tahun 1996, diratifikasi Indonesia 
dengan keputusan Presiden No.19 tahun 1997.

(2) WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) tahun 1996, 
diratifikasi Indonesia dengan keputusan Presiden No. 74 Tahun 
2004

WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim disebut Digital 
Agenda. Dengan mulai diberlakukannya Digitas Agenda oleh Negara-
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negara peserta WCT sangat mempengaruhi perlindungan ciptaan-ciptaan 
dilindungi hak cipta, yang diperbanyak secara digital.

Kalangan dunia HKI mengategorikan hubungan hak cipta dengan 
kemajuan teknologi (bidang media, informasi dan telekomunikasi) dalam 
tiga periode yang masing-masing merupakan pergeseran dalam hal 
pengaturan hak cipta : time-shifting, space-shifting, dan format-shifting. 
Time Shifting dapat diartikan sebagai diperbolehkannya seseorang 
merekam siaran televisi atau programa radio di tempat kediaman pribadi, 
dan kemudian menonton atau mendengarkan ulang diwaktu kemudian baik 
di dalam atau di luar kota. Kalau hasil rekaman diumumkan kepada public 
dengan tujuan komersial, perbuatan yang demikian ini tidak dibenarkan 
atau melanggar hukum hak cipta.

Dengan Space-Shifting, seseorang diperkenankan membuat salinan dari 
suatu rekaman suara CD ke CD yang lain, atau memperdengarkannya melalui 
alat elektronik lain seperti computer atau IPod, sepanjang alat elektronik 
itu adalah milik pribadi peekam rekaman suara yang dialihkan.

Format-Shifting, pergeseran format memperkenankan dilakukan 
membesarkan atau mengecilkan suatu ciptaan yang telah ada dalam suatu 
alat secara digital. Misalnya, memindai atau scanningsuatu buku, gambar 
atau majalah dan memindahkannya dengan format yang berbeda, kedalam 
layar PC untuk keperluan pribadi.

WCT mulai berlaku pada tahun 2002, pada hakikatnya merupakan 
bagian dari suatu periode yang mulai berkembang pada tahun Sembilan 
puluhan, dikenal sebagai periode Digital.

Pengaturan Hukum hak cipta sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
kemajuan teknologi, dalam sejarahnya dikenal dengan tiga periode: tahun 
1970an, dengan Videocassette Recorder (VCR), tahun 1980an dengan era 
Internernya dan tahun 1990an dengan Era Digitalisasinya. Masing-masing 
periode sangat mempengaruhi pengatura perlindungan hak cipta dan 
industry budaya dan masyarakat yang memanfaatka hak-hak ekonominya.

2. sEJaraH PErUNDaNG-UNDaNGaN HaK CIPta
Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan 

suatu hak esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. 
Maksudnnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya 
orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. 
Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya dengan yurisdiksi 
apabila karya tersebut ingin dilindungi. Di Indonesia, hak pengarang/
pencipta disebut author right, in sejak diberlakukannnya Auteurswet 1992 
Stb. 1912 No. 600;  yang kemudian di gunakan istilah hak cipta dalam 
peraturan perundangan selanjutnya.
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Istilah hak cipta sebenarnya berasl dari negara yang menganut common 
law, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal droit d’aueteur dan di 
Jerman sebagai urheberecht. Di Inggris, penggunaan istilah copyright 
di kembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si 
pencipta. Namun, seiring dnegan perkembangan hukumdan taknologi, 
maka perlindungan di berikan kapada pencipta serta cakupan hak cipta 
diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juda drama, musik, 
artistic work, fotografi, dan lain-lain.

Perlindunga hukum nelalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil 
karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, 
programmer, dan lain-lain, yakni melindung hak-hak pencipta dari 
perbuatan pihak lain tanpa izin memproduksi atau emniru hasil karyanya. 
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Menyatakan, bahwa 
hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun member izin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, hak cipta dimaksud sebagai 
hak eksklusif bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau 
member izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut 
dalam batasan hukum yang berlaku. Pencipta atau pengarang adalah 
seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilka karya yang didasari 
oleh kemampuan intelektual, imajinasi, ketrampilan, dan keahlian yang 
diwujudkan dalam karya yang memilikii sifat dasar pribadi Personal 
Nature).

Ciptaan atau hasil karya adlah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam 
segala bentuk yang menunjukan keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, 
seni ataupun sastra. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, 
hal-hal yang merupakan cakupan yang dilindungi oleh hak cipta adalah 
sebagai berikut:

1) Buku-buku program konputer, pamphlet, karaya tipografis
2) Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lainnya yang di wujudkan 

dengan cara pengucapan.
3) Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan.
4) Karya siaran
5) Pertunjukan
6) Lagu-lagu juga rekaman
7) Seni batik
8) Peta
9) Karya fotografi
10) Karya sinemtografi
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11) Terjemahan, saduran, dan tafsiran, meskipun hak cpta karya asli 
tetap di lindungi

Perkembangan poengaturan hukum hak  cipta sejalan dengan  
perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini, bahkan perkemmbangan 
perdagangan internasional, artinya bahwa konsep hak cipta telah sesuai 
dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak si pencipta 
berkenaan dengan ciptaannya, bukan kepada penerbit lagi. Di sisi lain, 
demi kepentingan perdagangan, pengaturan hak cipta telah menjadi materi 
penting dalam TRIPs Agreement yang menyatu dalam GATT/WTO. Selain 
itu, konsep hak cipta telah berkembang menjadi keseimbangan antara 
pemilihan pribadi (natural justice) dan kepentingan masyarakat/social.

Sebernarnya, Konvensi Berne 1886 tentang International Convention 
forbe Protection of Litelary and Artistic Work yang telah di revisi beberapa kali 
merupakanbaris perlindungan hak cpta secara internasional. Selanjutnya, 
timbul gagasan untuk menciptakan hukum secara universal  yang di kenal 
dengan Universal Copyright Convention (UCC). Indonesia meratifikasi 
Konvensi Berne 1997. Konvensi Berne pada hakkatnya mensyaratkan negara 
anggotanya untuk melindungi karya-karya, yang dianyaranya sebagai berikut.

1) Karya tertulis (written material) seperti halnya bukudan laporan.
2) Musik.
3) Karya drama dan koreografi.
4) Karya arsitektur.
5) Karya sinematografi dan video.
6) Karya adaptasi, seperti terjemahan dan arasement musik.
7) Koleksi/kumpulan, seperti ensiklopedia.
Demikian juaga terdapat konvensi yang hanya mengatur satu aspek saja, 

mislanya mengenai hal  berikut.
1) Perjanjian mengenai perlindungan penyiaran televise tahun 1960, 

yakniEuropen Agreement on the Protection Television Broadcast.
2) Konvensi Roma mengenai bidang rekaman tahun 1961, yakni  

Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized 
Duplication of Their Phonograms.

3) Konvensi Roma mengenai hak salinan( neighbouring right) tahun 
1961, yakni International Convention Protectin for Performers, 
Producer of Phonograms and Broadcasting Organization.

4) Agreement for the Protection of Types Faces and Their International 
Deposit di Wina tahun 1973.

5) Agreement Relating to the Distribution of Programme Caryying Signals 
Transmitted by Satellit di Brussel tahun 1974.

Dengan selesainya Putarn Uruguay, In ]donesia juag telah meratifikasi 
TRIPs tahun 1997, yang mengatur karya melalui hak cipta sebagai berikut.
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1) Semua karya yang dilindungi berdasar Konvensi Berne
2) Program komputer
3) Database
4) Pertunjukan, baik lengsung maupun rekaman
5) Rekaman suara
6) Siaran-siaran

3. PENGErtIaN HaK CIPta
Menurut Pasal 1 UUHC, yang dimaksud dengan  Hak Cipta  adalah  hak 

eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai 
dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan 
yang berlaku.

Di dalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. 
Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih 
ke pihak lain. Disamping hak moral terdapat juga hak ekonomi (economic 
rights) yaitu hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain ( pihak lain 
yang menjadi pemegang hak cipta ) dan melalui hak inilah, pencipta 
mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi 
hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.

Pada prinsipnya hak cipta ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya 
suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum, hal ini harus ada penegasan 
untuk mengetahui kapan hak cipta lahir atau selesai diwujudkan . UUHC 
menentukan bahwa keperluan perlindungan hukum hak cipta, ciptaan 
tersebut mulai dianggap ada sejak di pertama kali diumumkan atau 
dipublikasikan, disiarkan, disuarakan atau disebarluaskan dengan alat 
apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat 
orang lain27. 

Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan kepada 
kriterium keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan 
tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta 
merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil penjiplakan 
atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa 
ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.28

27 Suyud Margono (2003),”Hukum Perlindungan Hak Cipta “,CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 
Hlm 29

28 Hulman Panjahitan, Wetmen Sinaga, (2009),” Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan 
Lagu Serta Aspek Hukumnya,” Ind Hill Co, Jakarta, Hlm 60-61.
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HaK EKsKLUsIf, HaK EKONOMI DaN HaK MOraL HaK CIPta
1.  Hak Eksklusif

Undang – Undang Hak Cipta mengatur Hak Eksklusif hak cipta pada Pasal 
2 Ayat 1 dan di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1). Sebagaimana dijelaskan 
tergambar di bawah ini.  

Pasal 2  ayat (1) menyatakan bahwa : Hak Cipta merupakan hak 
eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk  mengumumkan 
atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundangundangan yang berlaku.

Kemudian di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1)  menyatakan bahwa 
: Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata 
diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh 
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian 
“mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, 
mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, 
meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada 
publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada 
publik melalui sarana apa pun.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUHC dinyatakan bahwa hak 
eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya 
sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa 
izin pemegangnya. Menurut H.OK. Saidin perkataan “tidak ada pihak lain’ 
mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan 
bahwa pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang 
disebut hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, 
unik. Kenunikannya  itu. sesuai dengan sifat dan cara melahirkannya hak 
tersebut.29

Melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik hak tersebut 
dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan 
terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan yang 
melahirkan suatu karya atau suatu ciptaan. Oleh karena itu semakin besar 
manfaat yang diperoleh dan dirasakan dari hasil jerih payah pencipta maka 
semakin besar nilai ekonomi yang dihasilkan pencipta tersebut. Karenanya 
kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan atau member 
izin kepada pihak lain untuk ikut  memperbanyak dan atau mengumumkan 
ciptaan tersebut merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial 
atau ekonomi30.  

29 H.OK. Saidin,Op.Cit.  hlm. 59.
30 Suyudi Margono, Hukum Perlindungan Hak Cipta, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 

28.
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Hak khusus juga bisa diartikan bahwa tidak ada orang atau badan lain yang 
dapat melakukan hak cipta itu, untuk mengumumkan atau memperbanyaknya 
kecuali dengan izin pencipta. Izin dari pencipta  kepada orang lain atau badan 
lain untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, dapat berupa 
atau melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara dan perjanjian 
dengan akta31. Selain itu yang dimaksud dengan hak eksklusif bagi pemilik 
hak cipta merupakan hak  untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya 
ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan 
karya ciptanya tersebut. Hak eksklusif itu esensi dari kepemilikan hak cipta. 
Sehingga hak cipta sebagai suatu hak eksklusif merupakan suatu obyek hukum 
yang bersifat immaterial yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang 
sangat erat dengan penciptanya serta keaslian ciptaannya.  

2. Hak Ekonomi
Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

adalah hak Ekonomi (economic right). Hak Ekonomi adalah Hak untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Di katakan 
hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah benda yang 
dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan 
sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau 
karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu 
diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual (HKI) dapat digunakan/
dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang 
mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) adalah objek perdagangan.

Jenis Hak Ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. Pada 
Hak Cipta, jenis Hak Ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten 
dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:

(1) Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan 
dengan perbuatan yang sama, hamper sama, atau menyerupai 
ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama 
maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan;

(2) Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian  dari satu bentuk 
ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa 
lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama 
pertunjukan dijadikan drama radio;

(3) Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, 
penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat 
apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat 
dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.

31  JCT. Simorangkir, Op.Cit,hlm. 123.
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(4) Hak Pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, 
mempertunjukan, mepergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang 
seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Djumhana32, mengemukakan lebih banyak lagi, ada 8 (delapan) jenis 
hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu :

(1) Hak reproduksi (reproduction right), yaitu hak untuk menggandakan 
Ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menggunakan istilah 
hak perbanyakan;

(2) Hak adaptasi (adaptation right), yaitu hak untuk mengadakan 
adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan 
dari satu bahasa ke bahasa lain,isi novel diubah menjadi isi scenario 
film. Hak ini diatur dalam Bern Convention dan Universal Copyright 
Convention.

(3) Hak Distribusi (distribution right), yaitu hak untuk menyebarkan 
kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan 
atau penyewaan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak 
ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.

(4) Hak pertunjukan (performance right), yaitu hak untuk mengungkapkan 
karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, 
dramawan,seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam Bern Convention, 
Universal Copyright Convention, Rome Convention.

(5) Hak penyiaran (Broadcasting right), yaitu hak untuk menyiarkan 
ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam Undang-Undang 
Hak Cipta Indonesia, hak ini dimasukan dalam hak mengumumkan. 
Hak penyiaran diatur dalam Bern Convention, Universal Copyright 
Convention, Rome Convention 1961, Brussel Convention 1974.

(6) Hak Programa kabel (cablecasting right), yaitu hak untuk menyiarkan 
ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada 
televisi pelanggan, yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama 
dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melaikan kabel.

(7) Dreit de suite, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan, 
diatur  dalam Bern Convention Revision Brussel 1948 and Revision 
Stockholm 1967.    

(8) Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta 
atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum 
yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur 
dalam Public Lending RightAct 1979, The Public Lending Right Scheme, 
1982. Hak ini telah banyak dianut oleh Negara-negara lain, seperti 
Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jerman, Denmark, Swedia. 

32 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya 
di Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hlm. 82. 
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3. Hak Moral
Di samping Hak Ekonomi, ada lagi aspek khusus yang lain pada HKI, yaitu 

Hak Moral (moral right). Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan 
pribadi  atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi  
pencipta atau penemu. Apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada 
pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta pencipta 
atau penemu karena bersifat pribadi  dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan 
cirri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas 
yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada 
pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. 

Sejarah pengaturan hak moral berawal di Eropa khususnya 
Prancis,menurut konsep hukum Kontinental, hak pengarang (author right) 
terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai uang 
dan Hak Moral yang menuyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. 
Menurut Komen dan Verkade, hak moral yang dimiliki Pencipta meliputi : 

a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
b. Larangan mengubah judul;
c. Larangan mengubah penentuan Pencipta;
d. Hak untuk mengadakan peruabahan.
Pada abad ke-19 yang dalam perkembangannya kemudian dikukuhkan 

dalam revisi Konvensi Bern tahun 1928.  Article 6 bis Konvensi Bern 
menyatakan :

(1) Independently of the author’s economic rights, and even after the 
transfer of the said rights, the author shall have the right  to claim 
authorship of the work and object to any distortion, mutilation or 
other modification of, or other derogatory action in relation to, the 
said work, which be prejudicial to his honor or reputation.

(2)  The rights granted to the author in accordance with the preceding 
paragrapf shall, after his death, be maintained, at least until the expiry 
of the economic rights, and shall be exerciasable by the persons 
or institusions authorized by the legislation of the country  where 
protectionis claimed. However, those countries whose legislation, at 
the moment of their ratification of or accession to his act, does not 
provide for the protection after the death of author of all the rights 
aut in the preceding paragraph may provide that some of these rights 
may, after his death, cease to be maintained.

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this 
article shall be governed by the legislation of country where 
protection is claimed. 

Hak-hak moral yang  tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang 
menyatakan bahwa :
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Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya 
dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-
perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya 
tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang/
pencipta33.

Dalam konvensi Bern (Bern Convention) dinyatakan bahwa esensinya hak 
moral meliputi Right of Integrity, yaitu hak pencipta untuk dijaga integritasnya 
dan dan Right of Paternity, yaitu hak pencipta untuk dicantumkan namanya 
dalam ciptaan.34  Dampak kerugian akibat pelanggaran hak moral secara 
umum tidak senyata pelanggaran hak ekonomi, pada umumnya masyarakat 
masih kurang memahami konsep hak moral, termasuk urgensi perlindungan 
serta nilai-nilai yang melandasinya.

Aurteurswet 1912 merupakan bagian dari hukum barat yang 
mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan negara liberal. Sistem hukum 
barat mengandung karakter individualistik, materialistik, dan eksklusif35, 
sedangkan dalam budaya dan adat masyarakat Indonesia melekat sifat-sifat 
komunal atau kebersamaan, spiritual dan inklusif.   

Makna dari hak moral seperti diatur dalam Pasal 24 UUHC no. 19 tahun 
2002 adalah bahwa dengan hak moral, pencipta dan suatu karya cipta 
memiliki hak untuk :

(a) dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya 
ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara 
umum;

(b) mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk  pemotongan, 
perusahaan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang 
pada akhirnya akan merusak apresiasi dan dan reputasi pencipta.

Selain itu, tidak satupun dari hak-hak pribadi tersebut di atas dapat 
dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk 
dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetapdisebut sebagai 
pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan  hidupnya hubungan 
berkelanjutan dari sipencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi 
atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada 
pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti 
diatur dalam UUHC yang berlaku.

33 Tim Lindsey, Op.Cit. hlm.117
34 Rahmi Jened, Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Program Doktor 

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006,hlm.110-112
35 Sam Blay, International Law and the Protection of intellectual Property, From Paris to TRIPS, Hand 

Out, ( Sidney: Intyernational law In IASTP Group, 2000, hlm.27. 
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Pengakuan hak moral dalama UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta 
diakui dan diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 41 . Pasal 24 menjelaskan bahwa:

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada 
pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam 
ciptaannya.

(2) Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali 
dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.

 Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang 
lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya 
untuk mengadakan perubahan dimaksud dan apabila pencipta telah 
meninggal dunia izin dari ahli warisnya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga 
terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan 
perubahan nama atau nama samara pencipta.

(4) Pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai 
dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 41 menjelaskan bahwa “penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan 
kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli 
warisnya untuk menuntut seseorang  yang tanpa persetujuannya : 

a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
c. Mengganti atau mengubah judul ciptaannya;
d. Mengubah isi ciptaan itu;
Bertolak dari 2 (dua) ketentuan pasal di atas, maka perbaikan ciptaan 

dengan cara menyunting bahasa yang keliru atau tidak baik boleh dilakukan 
oleh penyunting penerbit walaupun tanpa izin pencipta atau ahli warisnya. 
Hal ini sudah lazim diakui dalam industri perbukuan/penerbitan. Namun, 
apabila hampir keseluruan bahasa ciptaannya itu memerlukan perbaikan, 
biasanya penerbit meminta persetujuan lebih dahulu dari pencipta atau 
ahli warisnya, atau dikembalikan kepada pencipta untuk diperbaiki 
sendiri. Penyunting tersebut walaupun perbaikan kecil-kecilan tidak boleh 
mengakibatkan perubahan isi atau makna ciptaan. Pada karya sastra yang 
berupa puisi biasanya tidak memerlukan penyunting , kecuali bila penulisan 
bahasanya terang-terangan salah.

Dalam masyarakat, bentuk pelanggaran hak moral yang dapat diamati 
sering terjadi terutama pada karya pertunjukan, misalnya lagu, tarian, drama. 
Orang sesenaknya saja membawakan atau mempertunjukkan ciptaannya 
itu pada pesta ulang tahun, pest ataman, pertunjukan karaoke, pesta dies 
natalis tanpa menyebutkan nama penciptanya. Pencipta atau ahli warisnya 
dapat menuntut pelanggaran semacam itu. Akan tetapi, penuntutan jarang 
atau tidak dilakukan di Indonesia karena segi penegakan hukum belum 
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mapan. Apalagi ada anggapan, karya cipta itu dipertunjukan oleh orang lain 
sudah cukup sebagai amal36.

UUHC Indonesia menekankan hak-hak moral secara jelas dibandingkan 
UU hak cipta yang berlaku di  negara yang menganut sistem Common 
Law. UUHC Indonesia terlihat lebih menggambarkan pengaruh sistem 
Hukum Sipil. Pasal 1 ayat 2 dalam mendefinisikan “pencipta” mengacu 
kepada “ sesuatu yang bersifat pribadi “ dari suatu hasil karya yang lahir 
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan 
atau ketrampilan atau keahlian yang diterangkan dalam bentuk khas. Hak 
untuk mempertahankan keutuhan karya tersebut seperti yang dipahami si 
pencipta terlihat memperoleh perlindungan hak cipta yang diatur dalam 
UU.

taBEL  : HaK EKONOMI DaN HaK MOraL DaLaM HaK CIPta

38 
 

TABEL  : HAK EKONOMI DAN HAK MORAL DALAM HAK CIPTA 

 
 
 
 
 
  

HAK CIPTA

HAK MORALHAK EKONOMI

Dapat dialihkan 

    Hak  untuk  
mengumumkan 

Hak Untuk 
memperbanyak 

Hak 
melarang 

melakukan 
perubahan 
isi ciptaan 

Hak untuk 
melakukan 
perubahan 

ciptaan 

Hak melarang 
melakukan 
perubahan 
nama pencipta 

Hak melarang  
melakukan 
perubahan  

judul ciptaan 

Tidak Dapat dialihkan 

36  Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 24
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taBEL : 
PErBaNDINGaN KaraKtEr PErJaNJIaN INtErNasIONaL DI 

BIDaNG HaK CIPta DENGaN UNDaNG-UNDaNG HaK CIPta  (UUHC) 
INDONEsIa

NO BERN CONVENTION 1886
(CIVIL LAW TRADITION)

UNIVERSAL COPYRIGHT 
CONVENTION (UCC) 1995 

(COMMON LAW TRADITION)
UUHC INDONESIA

1. Hak Cipta merupakan hak 
alamiah/natural right 
bukan diberikan oleh 
peraturan perundang-
undangan

Hak Cipta bukan  hak alamiah/
natural right tetapi  diberikan 
oleh peraturan perundang-
undangan, sehingga hak cipta 
= Property Right

Hak cipta adalah Hak eksklusif 
yang muncul secara otomatis 
(Pasal 1 ayat 1)

2. Prinsip Automatic 
Protection, Perlindungan 
hukum otomatis, 
tidak dibutuhkan 
formalitas seperti halnya 
pendaftaran

Formalities, seperti deposit, 
pendaftaran ciptaan, 
penggunaan copyright

Prinsip Automatic Protection, 
Perlindungan hukum otomatis, 
tetapi juga menyelenggarakan  
pendaftaran ciptaan  untuk 
memperoleh alat bukti sebagai 
pencipta

3. Lebih menonjolkan 
pemberian perlindungan 
pencipta

Menonjolkan pemberian 
perlindungan pencipta dengan 
beberapa pembatasan

Lebih menonjolkan 
perlindungan ciptaan

4. Mengatur mengenai hak 
moral dan hak ekonomi 
pencipta

Tidak Mengatur mengenai hak 
moral,  hanya  hak ekonomi 
pencipta

Mengatur mengenai hak moral 
dan hak ekonomi pencipta 

B. sIstEM DaN sIfat HaK CIPta
Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “Systema”. Untuk istilah itu 

Shrode dan Voch mengartikannya “suatu keseluruhan yang tersusun dari 
sekian banyak bagian”.37 Sedangkan menurut Awad38 sistem adalah sebagai 
hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara 
teratur”. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa istilah “systema” 
itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling 
berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Rumusan ini 
sebenarnya hanya merupakan salah satu dari berbagaai pengertian sistem 
yang selalu digunakan. Penggunaan istilah sistem belakangan ini dipakai 
untuk menunjukan berbagai hal. Namun pada tulisan ini pengertian sistem 
hanya mencakup beberapa rumusan, yaitu:

1.  Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau 
himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu 
bentuk yang saling berhubungan atau saling ketergantungan yang 
teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan 
secara alamiah maupun oleh budidaya manusia sehingga menjadi 
suatu kesatuan yang bulat dan terpadu suatu keseluruhan yang 

37 Shrode, Wiliam A, Voich, Jr, Organization and Management, Basic System Concepta, Irwin Book 
Co, Malayasia, 1974, hl. 115

38 Awad, Elis M, Sistem Analysis and Design D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979, hl. 4
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terorganisasikan atau sesuatu yang organik; atau juga yang berfungsi, 
bekerja atau bergerak secara serentak bersama-sama, bahkan sering 
pergerakannya itu mengikuti suatu kontrol tertentu, sistem tata 
surya, ekosistem, merupakan contohnya.

2.  Sistem yang menunjuk sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun, 
terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum 
dan sebagainya yang dibentuk oleh satu kesatuan yang logik dan 
dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk 
pemerintahan tertentu.

3.  Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau 
metoda pengaturan organisasi atau metoda tata cara, dapat juga 
dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan pelaksanaan atau 
pemerosesan dan juga dalam pengertian metoda pengelompokan, 
pengkodifikasian dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan dan beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah suatu keseluruhan yang 
terangkai yang terdiri atas komponen-komponen dimana antara komponen 
yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan dan apabila 
salah satu komponen terpengaruh akan mempengaruhi keseimbangan 
sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu hukum merupakan satu sistem 
tertentu.

Hukum sebagai suatu sistem menurut Friedman sebagaimana dikutip 
Saidin 39adalah satu keseluruhan yang terdiri dari substantif (norma/
kaidah,asas hukum), stracture (struktur hukum), culture (budaya hukum). 
Dalam kerangka pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual, maka 
dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan 
intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan 
oleh suatu negara tertentu tetapi juga terikat pada norma-norma hukum 
internasional. Oleh karena itu negara-negara yang turut dalam kesepakatan 
internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan 
ketentuan internasional, yang dalam kerangka GAAT atau WTO tahun 1994 
adalah kesepakatan TRIPs sebagai salah satu dari final act embodying the 
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani 
di Marakesh pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan satu wakil dari 
Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia termasuk salah satu negara yang 
turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan 
melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Akibatnya Indonesia tidak 
dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang extraterritorial 

39 Saidin, (1997)’ Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,Raja Grafindo Persada,Cet II, Jakarta : 
Hlm.19
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yang menyangkut tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, dan 
semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO. Dengan demikian Indonesia 
harus menyesuaikan kembali seluruh peraturan yang berkaitan dengan 
perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan 
baru yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada. Disamping 
itu, untuk perlindungan secara internasional, TRIPs mengisyaratkan agar 
negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan Paris 
Convention (1967), Bern Convention (1971), RomeConvention (1961) dan 
Treaty on intellectual property in respect of integrated sircuit (1989). Isyarat 
itu sudah barang tentu menghendaki agar Indonesia turut meratifikasi 
keempat konvensi itu disamping WTO yang sudah diratifikasi. Sampai 
saat ini dari keempat konvensi itu, Indonesia baru hanya meratifikasi satu 
konvensi saja yaitu Paris Convention (1967).

Sebagai suatu sistem, hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual 
ini sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia. Oleh 
karena itu pengaruh sistem Eropa Continental dan Anglo Saxon tampak 
jelas mewarnai lapangan hukum ini. Keduanya saling mempengaruhi dan 
saling menghampiri. Misalnya saja dapat dilihat dari segi struktur hukum 
dalam hal penyelesaian sengketa. GATT atau WTO menempatkan satu 
badan khusus untuk menangani penyelesaian sengketa yang disebut dengan 
Dispute Settlement Body (DSB). Badan ini berperan untuk menyelesaikan 
segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam 
Final Act. Tahapan penyelesaian sengketa yang dilalui adalah konsultasi, 
pembentukan panel, pemeriksaan banding dan pelaksanaan putusan. 
Jika tahap konsultasi gagal, maka akan ditempuh cara-cara penyelesaian 
sengketa lain, ya’ni melalui tawaran Direktur Jenderal WTO agar sengketa 
itu segera diselesaikan melalui goog offices, conciliation atau mediation. 
Oleh karena itu cara-cara penyelesaian sengketa kenvensional (melalui 
lembaga peradilan formal) sudah patut pula untuk dicermati kembali. Hal ini 
sudah barang tentu menuntut keahlian khusus bagi para konsultan hukum 
Indonesia, apabila ingin mengambil bagian dalam sistem yang ditawarkan 
WTO ini. Para notaries dalam menyusun akta mengenai perjanjian lesensi 
misalnya, tidak lagi harus menyebutkan dalam salah satu klausulanya 
bila terjadi sengketa antara para pihak, akan memilih Pengadilan X, tetapi 
melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam kesepakatan WTO. Selain itu 
aspek budaya hukum (Culture of law) khusus mengenai perlindungan hak 
kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta, dimana iklim budaya Indonesia 
telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum Barat. Para 
pencipta Indonesia sangat berbesar hati, bila ciptaannya diperbanyak atau 
diumumkan oleh orang lain. Para pelukis, pemahat dan pematung di Bali 
sangat gembira apabila karya ciptanya ditiru orang lain.
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Begitu pula apabila ada kunjungan para pejabat luar negeri, pabrik atau 
berbagai pusat industri di Indonesia, biasanya para pejabat Indonesia dengan 
senang hati memperkenalkan temuan dan hasil temuan kepada publik luar 
tersebut, memberikan penjelasan, memperkenankan untuk menggunakan 
tustel atau kamera video bahkan sampai kepada bagian-bagian yang spesial 
yang di dunia Barat termasuk dalam Trade Secrets. Dunia Barat telah lama 
memperkenalkan sistem perlindungan yang demikian, sehingga jika 
berkunjung ke suatu pabrik atau industri mereka akan membatasi aktivitas, 
melarang menggunakan tustel, video dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, 
kiranya Indonesia sudah saatnya mencermati kembali segi-segi yang berkaitan 
dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam suatu kerangka sistem.

Sedangkan istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. 
Syah, SH., pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 yang 
kemudian diterima oleh Kongres tersebut sebagai pengganti istilah Hak 
Pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah Hak 
Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda 
Auteurs Rechts.40

 Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan 
kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang 
itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya 
dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia 
mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian 
ini dapat kita lihat dalam pasal 2 Undang-undang Hak Cipta tahun 1982, 
yang diperbaharui dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987.

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun 
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun 
memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis mengutif beberapa 
pengertian tentang hak cipta menurut Auteurswet 1912 dan universal 
Copyright Convention. Menurut Auteurwest 1912 pasal 1 menyebutkan “hak 
cipta adalah hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang mendapatkan 
hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, 
pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak 
dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-
undang. Kemudian Universal Cipy Right Convention dalam pasal 5 menyatakan 
sebagai berikut “Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, 
menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya 
yang dilindungi perjanjian ini. Dari batasan pengertian hak cipta tersebut, 

40 Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Jakarta, Djambatan, 
1984, hal. 3.
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maka dapat disimpulkan ketiga definisi tersebut memberikan pengertian 
yang substansinya hampir sama. Auteurwest maupun Universal Copyraight 
Convention menggunakan istilah “hak tunggal”, sedangkan Undang-undang 
Hak Cipta No. 2 tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Hak 
Cipta No. 7 tahun 1987 menggunakan istilah “hak Khusus” bagi pencipta, 
hal mana hak khusus dimaksud sebagaimana penjelasan pasal 2 Undang-
undang Hak Cipta No. 2 tahun 1982 dan penjelasannya Undang-undang Hak 
Cipta No. 7 tahun 1987 adalah tidak ada orang lain yang boleh melakukan 
hak itu kecuali dengan izin pencipta. Pernyataan “tidak ada orang lain” 
dalam penjelasan tersebut memiliki pengertian yang sama dengan hak 
tunggal yang menunjukan hanya pencipta saja yang boleh melakukan hak 
itu dan hak ini yang disebut dengan hak eksekutif.

Menurut Hutauruk41 terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam 
rumusan pengertian hak cipta dari ketentuan pasal 2 Undang-undang hak 
cipta tersebut, yaitu:

1.  Hak yang dapat dipindahkan, atau dialihkan kepada pihak lain.
2.  Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan 

apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan 
karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya 
atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau 
integritas ceritanya).

C. PrINsIP-PrINsIP Dasar HaK CIPta
Undang-Undang No.19 Tahun 2002 (selanjutnya disingkat UUHC) 

adalah dasar hukum terhadap perlindungan hak cipta yang saat ini berlaku 
di Indonesia. UUHC tahun 2002 bukanlah produk UU pertama tentang hak 
cipta di Indonesia. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat 
memiliki 4 buah UU di bidang hak cipta, yaitu UU No.6 Tahun 1982, UU 
No.7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, dan UU No.19 Tahun 2002. Revisi 
terakhir yang dilakukan pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alas 
an. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan 
budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat 
kreatif, potensi tersebut harus dilindungi dalam bentuk uu yang modern 
dan selalu mengikuti jaman. Alas an kedua terkait dangan konsekensi 
Indonesia sebagai anggota WTO. Meskipun pemerintah telah isi UUHC 
tahun 1997 dangan perjanjian TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk 
memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang 
dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Disebabkan alas an tersebut,pemerintah 
memutuskan untuk merevisi UUHC Tahun 1997 dengan UUHC Tahun 2002 
dan mengsahkannya sebagai uu pada tanggal 29 juli 2002.
41 M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta, Erlangga, 1982, hl. 11
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Secara subtantif, terdapat 10 ketentuan baru yang dicantumkan didalam 
UUHC Tahun 2002. Kesepuluh ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Database merupakn salah satu ciptaan yang dilindungi
2. Penggunaan alat apapun baik menggunakan kabel maupun tanpa 

kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk 
cakram optic (optical disc) melalui media audio, media audio visual 
dan/sarana telemunikasi.

3. Penyelesaian sengkata oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau 
alternative penyelesaian sengketa;

4. Penetapan sementara pengdilan untuk mencegah kerugian lebih 
besar bagi pemegang hak;

5. Batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak 
terkait, baik dipengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung;

6. Pencantuman hak informasi menjamin elektronik dan sarana kontrol 
teknologi;

7. Pencantumman mekanisme pengawas dan perlindungan terhadap 
produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi 
tinggi;

8. Ancaman pidana atas pelenggaran hak terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan proggram 

komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan 
melawan hukum;

UUHC yang terdiri dari 78 pasal tersebut memuat 7 prinsip penting 
yaitu :

1. Hak cipta melindungi perwujuda ide bukan ide itu sendiri prinsip ini 
merupakan salah satu  prinsip yang umum didalam UUHC yang berlaku 
dikebanyakan negara diseluruh dunia. Melelui prinsip ini, perwujudan 
ide merupakan titik sentral dari perlindungan hak cipta. Perwujudan 
ide bisa berbentuk suatu yang dibaca, didengar, maupun dilihat yang 
dalam istilah asing sering disebut sebagai fixation. beberapa literatur 
asing memuat beberapa contoh dari fixation ini, misalnya sebuah 
lagu yang disenandungkan seseorang belumlah mengalami sebuah 
perwujudan ide jika belum direkam atau ditulis kedalam sebuah not 
lagu. Demikian juga sebuah ide pembuatan sebuah buku bukanlah 
menjadi hak cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam penulisan 
sebuah buku yang dapat dibaca oleh orang lain.

2. Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan 
perlindungan hukum 
Prinsip ini berasal dari konvensi Bern yang mengatur bahwa 
perlindungan hukum sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah 
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pendaftaran melainkan telah diwujudakn dalm bentuk yang nyata. 
Meskipun pendftaran bukanlah sebuah kewajiban dalam praktik 
pendaftaran ciptaan terbukti sangat bermanfaat bagi para pencipta 
karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa 
dengan pihak ketiga.

3. Hak cipta bersifat original dan pribadi 
Prinsip ini mengandung arti bahwa hak cipta lahir dari ekspresi 
seorang atau beberapa orang pencipta yang bersifat sangat khas. 
Disamping itu, orisinalitas ciptaan merupakan hal penting untuk 
memedakn ciptaan untukmembedakan ciptaan itu dari ciptaan dari 
pihak lain.

4. Ada pemisahaan antara kepemilikan fisik dalam hak yang terkandung 
dalam suatu benda 
Prinsip ini sangat penting terutama barkaitan dengan penggunaan 
hak ekonomi dari ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta  dalam 
bentuk kegiatan perbanyakan atau pengumuman sebuah ciptaan. 
Pembelian sebuah ciptaan lagu baik dalam bentuk CD atau kaset oleh 
seorang konsumen , tidak secara otomatis mengalihkan hak ekonomi 
ciptaan itu dari pemegang hak ciptaannya kepada konsumen. Hal 
ini brarti bahwa pembilian ciptaa itu hanya dipergunakanuntuk 
kepentingan sendiri dan tidak bersifat komersial. Tindakan 
pengumuman atau kebanyakan yang dilakukan oleh konsumen akan 
melanggar hk cipta pemiliknya jika dilakukan tanpa seijin pemeang 
hak cipta. Pembayaran royalty yang wajib dilakukan oleh pemilik 
industry hiburan seperti pop, hotel, karaoke atau restoran kepada 
Yayasan karya cipta merupakan pelaksanaan dari prinsip ini.

5. Jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas 
Prinsip ini sesuai dengan sifat HKI yang monopoli terbatas kepada 
para pemegang hukum terhadap ciptaan berakhir, ciptaan tersebut 
akan menjadi milik masyarakay (public domain). Sebagai konsekuensi 
dari prinsip ini, setiap orang boleh menggunakan ciptaan tersebut 
tanpa harus meminta izin kepada pemegang hak cipta atau tanpa 
harus membayar royalti terhadap penggunaan ciptaan tersebut.

6. Pasal-pasal pidana dalam UUHC bersifat delik biasa
Prinsip ini sangat menarik karena tidak seperti cabang-cabanh HKI 
yang lain, pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik biasa 
didalam UUHC Indonesia. Melalui prinsip ini, para penyidik dalam hal 
ini polisi dengan dibantu oleh PPNS bertindak secara aktif didalam 
melindungi ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain.

7. Perlindungan hak cipta berlaku berlaku terhadap warga negara lain 
yang terlibat dalam perjanjian yang sama
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Memingat UUHc tidak mewajibkan sebuah pendaftaran 
ciptaan agar dapat dilindungi UUHC, prinsip ini menjadi 
sangat penting karena mengatur sejauh mana UUHC sebuah 
Negara dapat diberlakukan kepada waga Negara asing. Secara 
umum, UUHC sebuah Negara akan diberlakukan terhadap 
ciptaan waga Negara asing jika ciptaantersebut pertama 
kali dipublikasikan disebuah Negara atau Negara dimana 
warga Negara itu berasal menandatangani sebuah konvensi 
internasional yang sama dengan sebuah Negara.

DEVINIsI (PasaL 1 UUHC)
Pasal 1 Angka 1-UUHC
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundan-undangan yang berlaku
Pasal 2 – UUHC

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang 
hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, 
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan 
program computer memiliki hak untukmemberikan izin atau 
melerang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan 
ciptaan tersebut untuk kepeningan yang bersifat komersial.

Komentar :
Pasal 1 angka satu dan pasal 2 UUHC mengatur bahwa hak cipta dapat 

dipegang oleh hak pencipta ataupun pihak yang menerima lebih lanjut 
hak tersebut. ketentuan ini dapat dimengerti mengingat pencipta dapat 
mengalihkan hak tersebut kepada pihk lain baik melelui penyerahan hak 
(assignment) ataupun melelui perjanjian lisensi. Oleh karena itu, cippta 
dapat berada ditangan pihak lain selain pencipta.

Secara subtantif, duapasal tersebut menekankan pada hk eksklusif. 
Menurut penjelasan pasal 1 UUHC yang dimaksud dengan hak eksklusif 
adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga 
tidak ada hak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin 
pemegangnya. Menurut ketentuan pasal 2 UUHC, hak eksklusif itu timbul 
secara otomatissetelah ciptaan dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan meliputi kegiatan 
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menerjemehkan, mengadapsi, mengaransemen, mengalihwujudkan, 
menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, 
mempertunjukan kepada publik melalui sarana apapun. Dilihat dari 
substansi, pasal 1 dan pasal 2 tersebut telah mengakomodir perkembangan 
teknologi. Hal ini dapat dibuktikan dari bunyi penjelasan pasal 1 yang 
menjelaskan pelaksanaan hak untukmemperbanyak atau mengumumkan 
ciptaan mencakupi sarana apapun. Sarana apapun menjangkau hal yang 
sangat luas baik bersifat tradisional maupun yang modern, seperti teknologi 
digital atau melelui internet. Pasal ini dibuat untuk mengantisipasi 
penyalahgunaan hak cipta melalui sarana teknologi canggih yang sudah 
sangat berkembang dimasyarakaat. Disamping itu didalam pasal 2 Ayat (2) 
UUHC,  ketentuan tentang hak penyawaan (rental right) terkait dengan kaya 
sinematografi dan progrm komputer. Ketentuan ini diadopsi dari pasal 11 
peerjanjian TRIPS yang mewajibkan setiap anggota WTO untuk mengatur 
masalah hak penyewaan tersebut didalam UUHC ditingkat nasional. Secara 
umum, rental right bersama dengan hak-hak yang lain seperti lending and 
resale right masuk dalam kategori distribution right. Melalui rental right, 
pemegang hak cipta berhak atas royalty yang dibayarkan oleh pihak ketiga 
yang menyewakan ciptaan mereka (UNCTAD-ITCSD, 2005: 171)

D. HaK tErKaIt DENGaN HaK CIPta
Negara anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud 

dalam konvensi Bern 1971 berikut lampirannya. Akan tetapi, Negara 
anggota tidak mempunyai hak maupun kewajiban berdasarkan persetujuan 
ini, sepanjang mengenai hak-hak yang diperoleh berdasarkan pasal 6 bis 
konvensi atau hak-hak yang timbul daripadanya. perlindungan dari hak 
cipta meliputi ekspressions dan tidak meliputi ide prosedur, metode kerja, 
atau konsep matematik sejenisnya (pasal 9 TRIPs: kaitan dengan konvensi 
bern)

Program computer, baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun 
yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai karya tulisan 
bardasarkan konvensi bern1971. Kompilasi data atuau materi lainnya, 
yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya 
intelektual mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Perlindungan 
dimaksud, yang tidak meliputi data-data itu sendiri, tidak mengurangi 
aspek hak cipta atas data atau materi itu sendiri (pasal 10 TRIPs Program 
Komputer dan kompilasi data)

Dalam kaitannya dengan program computer atau karya sinemetografi., 
negara anggota wajib memberikan kepada penemu atau pihak lain yang 
berhak kewenangann untuk memberikan izin atau melarang penyawaan 
secara komersial kepada masyarakat kepada hak cipta yang asli maupun 
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salinannya. Sepanjang mengenai sinematografi, Negara anggota dikecualikan 
dari kewajiban ini, kecuali apabila penyewa tersebut menjurus kepada 
perbanyakan secara luas atu karya yang bersangkutan, sehingga mengurangi 
hak eksklusif untuk memperbanyak yang diberikan Negara anggota kepada 
penemu atau pihak yang berhak. Sepanjang mengenai program computer , 
kewajiban ini tidak berlaku terhadap penyewaan yang mana program yang 
bersangkutan bukan esensi dari penyawaan tersebut (pasal 11 TRIPs: hak 
penyewaan).

Dalam hal jangka jangka waktu perlindungan suatu karya fotografi atau 
karya seni terapan terhitung tidak berdasarkan lamanya hidup manusia, 
maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir 
tahun takwin daripublikasinya yang sah, atau apabila publikasi yang sah 
dimaksud tidak dilakukan dalam waktu 50 tahun sejak karya dibuat, jangka 
waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwin 
karya dibuat (pasal 12 TRIPs: jangka waktu perlindungan). Dalam hal-hal 
tertentu , Negara anggota dapat menentukan pembatasan atau pengecualian 
terhadap hak eksklusifyang diberikan sepanjang tidak bertentangan 
dengan tata cara eksploitasi dari karya yang bersangkutan secara normal 
mengurangi kepentingan sah dari pemegang hak secara tidak wajar (pasal 
13 TRIPs: Pembatasan dan pengecualian)

Sehubungan dengan fixation atas pertunjukan, dimungkinkan bagi 
peleku pertunjukan untuk mencegah the fixation atas pertunjukan mereka 
yang unfixed dan diperbanyaknya fixation tersebut. Pelaku pertunjukan 
dimungkinkan pula untuk mencegah disiarkannya serta diumumkannya 
kepada masyarakat pertunjukan mereka. Produser rekaman music 
mempunyai hak untuk memberikan izin atu melarang diperbanyaknya 
secara langsung atau tidak langsung hasil rekamannya. Organisasi siaran 
mempunyai hak untuk melekukan fixation, memperbanyak fixation, dan 
disiarkannya melalui udara serta diumumkannya kepada masyarakat siaran 
televisi dari fixation tersebut. Apabila Negara anggota tidak memberikan hak 
dimaksud kepada organisasi siaran, maka Negara anggota wajib memberikan 
kepada pemegang hak dari hal yang disiarkan kemungkinan untuk mencegah 
dilakukannya kegiatan-kegiatan di atas, dengan memperhatikan ketentuan 
dalam konvensi bern 1971 (pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat(3) TRIPs: 
pelaku. Prosedur Rekaman. Organisasi siaran)

Ketentuan pasal 11 mengenai program computer berlaku juga 
terhadap produser rekaman musik dan pemegang hak lain atas rekaman 
musik sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional apabila pada saat 
pertemuan tingkat mentri dalam rangka menyalesaikan perundingan 
pedagangan multilateral putaran Uruguay, terdapat Negara anggota yang 
melakuka system penghargaan secara ekuitabel kepada pemegang hak 
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yang berkaitan dengan penewaan rekaman music, Negara anggota yang 
bersangkutan dapat melanjutkan system tersebut sepanjang penyawaan 
secara komersial dari rekaman musiktidak mengurangi secara material hak 
eksklusif pemegang hak untuk melakukan perbanyakan (pasal 14 ayat (4) 
TRIPs: program computer, produser)

Jangka waktu perlindungan yang disediakan berdasarkan persetujuan 
ini kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman music adalah 
paling kurang sampai masa 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwin 
dimana fixation yang bersangkutan berlangsung atau pertunjukan yang 
bersangkutan dilangsungkan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan 
berdasarkan pasal (5) ayat ini adah minimum 25 tahun terhitung sejak 
akhir tahun takwin dimana penyiaran yang bersangkutan dilakukan (pasal 
14 ayat (5) TRIPs: jangka waktu perlindungan.

Negara anggota dapat , dnegan kaitannya dengan hak yang diberikan 
berdasarkan ayat (1) sampai dangan ayat (3) pasal ini, menentukan 
persyaratan, pembatasan, pengecualian, dan reservasi sepanjang hal 
tersebut dimungkinkan berdasarkan konvensi roma. Akan tetapi, ketentuan 
yang tercantum dalam pasal (18) konvensi Bern 1971 berlaku juga terhadap 
hak pelaku pertunjukan dan produser rekaman music atas rekamannya. 
(Pasal 14 ayat (6) TRIPs).

E. PELaNGGaraN HaK CIPta
Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta 

tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang 
ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar 
atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya . hak 
cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang 
telah dilindungi hak cipta dikopi. Tugas pengandilanlah untuk menilai atau 
meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsure 
pembeda atau bagian yang mudah di kenali. Substansi di maksudkan sebagai 
bagian yang penting  bukan bagian dalam jumalah besar. Demiakian pula, 
patut di pertimbangkan keseimbngan hak atau kepentingan antara pemilik 
dan masyarakat/sosial.  Menurut pasal 15 UU Hak Cipta Indonesia tahun 
1997, kegiatan-kegiatan di bawah ini tidak termasuk dalam pelanggaran 
hak cipta, yaitiu sebagai berikut.

1. Memakai karya orang lain untuk maksud pendidikan, riset, tesis, 
iptek, penulisan laporan, kritik atau ulasan.

2. Mengutip semua atau sebagian dari orang lain dengan maksud 
advokasi di dalamatau di luar siding.

3. Mengutip semua atau sebagian daris seseorang untuk kuliah 
pengajaran atau sains dan pameran atau pertunjukan bebas biaya.
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Menurut pasal UU 74 Hak Cipta Indonesia. Pelanaggaran bersifat pidana 
adalah pelanggaran yang secara sengaja di gunakan untuk memproduksi 
atau mempublikasikan materi hak cipta. Pelanggaran ini kualifikasi sebagai 
pelanggaran pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan ataumenjual 
materi pelanggaran atas hak cipta. Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta 
lebih banyak di hadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Dengan 
makin meningkatnya kesadaran hukum dan perkembangan hukum atas 
kekayaan intelektual, di harapkan penyaelesaian secara ganti rugi makin 
meningkat, seimbang dengan tuntutan pidana.

Penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta selain dilaksanakan oleh 
penyidik dari kepolisian, juga dapat dilaksanakan penyidik pegawai negeri 
sipil (PPNS). PPNS di bidang hak cipta tesebut hanya dapat melakukan 
penyidikan setelah mendapat surat perintah penyidikan dari  kepala 
kantor wilayah Departemen Kehakiman. Meskipun PPNS tersebut memilki  
kewenangan tertentu, dia tidak boleh melakukan penangkapan atau 
penahanan, kecuali jika sipelanggar tertangkap tangan, maka penyidik 
tersebut boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera 
menyerahkannya kepada penyidik kepolisian.

Selain tuntutan pidana dan tuntutan perdata, terdapat penanganan 
melalui administrasi negara. Peraturan yang memuat kewenangan 
administrasi negara adalah UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan, khususnya 
Bab X mengenai Larangan Pembatasan Impor dan Ekspor serta Pengenalian 
Impor dan Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, 
yang dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Namun demikian, kewenangan 
bea dan cukai bersifat pasif, yakni kewenangan hanya dilakukan apabila 
pemilik atau pemegang hak cipta meminta kepada pengadilan niaga  untuk 
mengeluarkan perintah tertulis yang diajukan kepada pejabat bea dan cukai 
untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang  impor atau 
ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup diduga 
merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia.
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BaB III 
MErEK

a. sEJaraH DaN PENGErtIaN MErEK
1.  sEJaraH DaN PErKEMBaNGaN MErEK

Merek menurut No. 15/2001 tentang Merek adalah tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunana warna atau 
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pada dasarnya, 
merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta pada ungdang-
undang  merek juga di kenal merek kolektif. Sebenarnya, merek sudah 
digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukan 
asal-usul barang. Perlindungan atas merak makin mmeningkat seiring 
majunya perdagangan dunia.  Demikian merekpun makin berperan untuk 
membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghidari 
peniruan. Di Inggris, bahkan di Australia, pengertian merek justru 
berkembang pesat dengan mengikut sertakan bentuk tampilan produk 
didalamnya. Perkembangan ini mencerminkan adanya kesulitan untuk 
membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.

Peraturan merek yang pertama kali diterapkan di Inggris adalah 
hasil adopsi dari Prancs tahun 1857, dan kemudian membuat peraturan 
tersendiri, yakni Merchendise Act tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. 
Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten 
dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang.
kemudian, tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian 
Internasional yang disebut Trademark Registration Treaty.

Di Indonesia terdapat UU Merek Tahun 1961 yang menggantikan  
Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb. 
1913 Nomor 214. Perkembangan berikutnya, tahun 1992 lahir UU merek 
baru yang kemudian direvisi tahun 1997 dan 2001 denagn menyesuaikan 
terhadap TRIPs.

Merek harus di daftar dengan iktikad baik. Iktikad baik ini sangat 
penting  dalam hukum merek karena berhubungan dengan persingan bisnis 
dan reputasi pemilik merek. Menurut pasal 4, 5, dan 6 UU Merek Indonesia, 
terdapat kualifikasi merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, yaitu 
sebagai berikut.

1. Merek tidak dpat didaftar atas dasar permohonan  yang diajukan 
oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
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2. Merek tidak dapat di daftar bila merek tersebut mengandung salah 
satu unsur:  (a) bertentangan dengan peraturan perundangan yang 
berlaku, (b) moraltas agama, (c) kesusilaan, (d) ketertiban umum, 
(e) tidak memiliki daya pembeda, (f) telah menjadi milik umum, (g) 
merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya.

3. Pendaftaran merek ditolak bila merek tersebut  : (a) mempunyai 
persamaan pada pokoknya  atau keseluruhan dengan merek milik 
pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahuluuntuk barang/jasa yang 
sejenis; (b) mempunyai persamaan pada pokoknya  atau keseluruhan 
dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang 
dan atau jasa sejenis; (c) mempunyai persamaan pada pokoknya  
atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah tdikenal; (d) 
merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau badan 
hukum yang di miliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis 
dari yang berhak; (e) merupakan tiruan atau menyerupai nama 
atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem 
negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atau 
persetujan tertulis dari pihak yang berwenang; (f) merupakan tiruan 
atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang di gunakan 
oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan 
tertulis dari pihak berwenang.

Di dalam UU Indonesia yang juga diatur mengenai indikasi geografis 
dan indikasi asal. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang 
menunjukkan daerah asal barang berdasarkan factor lingkungan geografis, 
termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi kedua hal tersebut 
memberikan cirri dan kualitas tertentu terhadap barang yang di hasilkan. 
Jadi, reputasi, kualitas dan karakteristik spesifik dihasilkan oleh adanya 
factor  geografis. Indikasi asal dilindungi hukum, tetapi tanpa melalui 
pendafataran.

Suatu hal penting dalam hukum merek adalah perlindungan terhadap 
merek terkenal. Economic interest atas merek terkenal diakui  dalam 
perjanjian internasional WIPO Treaty, yang juga diatur kemudian oleh 
negara-negara Australia, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Cirri spesifik dari 
merek terkenal  adalah bahwa reputasi dari nama merek tidak terbatas 
pada produk tertentu atau jenis tertentu, misalnya, Marlboro yang tidak 
hanya digunakan sebagai produk rokok, tetapijuga digunakan pada pakaian; 
Panther tidak hanya  untuk jenis kendaraan, tetapi juga produk minuman. 
Perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan 
tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek di 
daftarkan.
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Reputasi dalam dunia perdagangan dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan 
atau kegagalan dari suatu perusahaan. Pebisnis dengan sengaja memasang 
iklan untuk membangun reputasi produk maupun untuk mengenalkan 
produk baru di pasaran dan mempertahankan reputasi produk yang sudah 
ada sebelumnya. Passing off melindungi pemilik reputasi dari pihak-pihak 
yang akan membonceng keberhasilan mereka sehingga para pembonceng 
tidak dapat lagi menggunakan merek, kemasan atau indikasi lain yang bisa 
mendorong konsumen bahwa produk yang dijual mereka di buat oleh orang 
lain. Seseorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa 
penggugat memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen untuk beramsumsi 
bahwa produk itu miliknya dan bukan milik penggugat dan penipuan itu 
berakibat menimbulkan kerugian terhadap penggugat.

Seiring berkembangnya perdagangan internasional, terwujudlah 
persetujuan TRIPs yang memuat norma standar perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual, termasuk didalamnya tentang hak merek. Indonesia 
pun telah meratifikasinya pada tahun 1997. Setiap revisi UU Merek Indonesia 
di maksudkan untuk selalu mengikuti perkembangan global, khususnya 
dalam perdagangan internasional, menyediakan iklim persaingan usaha 
yang sehat dan mengadaptasi konvensi-konvensi internasional.

Konvensi internasional tentang merek sebenarnya sudah ada sejak lama, 
yakni The Paris Convension for the Protection of Industriyal Property, yang 
kemudian terkenal dengan Konvensi Paris. Konvesi ini Perjanjian Madrid, 
Konvensi Hague serta Perjanjian Lisabon. Dari semua konvensi tersebut, 
yang menjadi dasar perlindungan merek adalah Konvensi Paris. Pada tahun 
1934, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, sebenarnya Hindia-Belanda 
telah menjadi angota Uni Paris. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 
maka Indonesia tidak secara otomatis tetap menjadi anggota Konvensi 
Paris. Pada tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota Uni Paris 
setelah mengadakan permohonan atau mengadakan pernyataan tertuli 
secara sepihak untuk turut serta pada konvensi tersebut. Namun demikian , 
pada saat itu Indonesia mengadakan reservasi terhadap pasal-pasal penting 
sehingga kemudian reservasi tersebut dicabut pada tahun 1997.

2.  PENGErtIaN MErEK
Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, 

susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 
Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa dari satu 
perusahaan dengan perusahaan lainnya, sebagai tanda pembeda maka 
merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan 
antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.
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Pengertian persamaan dalam keseluruhannya yaitu apabila mempunyai 
persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. 
Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan 
bentuk, cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, 
persamaan bunyi ucapan.

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek 
yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek sebagai tanda 
pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf, angka, susunan warna, 
atu kombinasi dari warna tersebut.

Merek sebagai sasah satu wujud intelektual memiliki peranan penting 
bagi kelncaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam 
kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan brand image-nya)dapat 
memnuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda 
yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa 
dalam suasana persaingan bebas. Oleh kerena itu, merek adalah aset 
ekonomi bagi pemiliknya., baik perorangn atau perusahaan (badan hukum) 
yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya didayagunakan 
dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. 
Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya diletakkan 
perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak 
perseorangan atau badan hukum.

Kebijakan keputusan yang meletarbelakangi perlindungan merek yang 
mencakup perlindungan kepada pembajakan merek telah enjadi didunia, 
sebagaimana dapat disimpulkan dari kata Prof. Mccathy yang menyatakan 
bahwa Policies of konsumer protection, property right, economic efficiency 
and unusual concepts of justice underlie the law of trade mark.

Negara-negara asia dan asia pasifik memberikan lingkup perlindungan 
yang paling luas bagi pemilik merek melelui proses registrasi, walaupun 
pemakaian suatu merek didalam suatu wilayah dapat memberikan pemilik 
merek beberapa perlindungan menurut UU persaingan curang. Namun 
UU ini cenderung merupakan suatu cara yang umum yang agaknya lemah 
dan mengharuskan pemilik merek untuk menyerahkan bukti reputasai 
yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan dengan 
adanya pendafdaran merek yang dikabulakan cenderung dibatasi dibanyak 
negara. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan 
yang diatur dalam klasifikasi barang dan/atau jasa yang dimintakan 
pendaftarannya.

Hal ini berarti bahwa perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi 
disuatu wilayah, karena sebuah pendaftaran merek biasanya secara relatif 
diberikan lingkup perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum 
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untuk merek suatu wilayah hanya dapat diberikan dengan mengajukan 
permohonan pendaftaran merek disetiap negara disuatu wilayah.

Pemegang/pemilik hak merek yaitu orang (persero), beberapa orang 
(pemilik bersama), dan badan hukum yang telah mendapatkan hak atas 
merek yang disebut dengan merek terdaftar. 

Ada beberapa tanda yang tidah boleh dijadikan merek, yakni sebagai 
berikut :

a. Anda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong 
garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.

b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, 
misalnya gambar porno atau gambar menyinggung perasaan 
keagamaan.

c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang atau 
produk kacang.

d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalulintas.
e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.
Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang 

diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam dafatar umum 
merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut 
ataupun memberi izin kepada seseorang. Beberapa orang secara bersama-
sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek 
tardaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftarbaik untuk 
digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila 
terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.

B. JENIs DaN fUNGsI MErEK
Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan 

penadftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut.

1. Memiiki pembeda.
2. Merupakan tanda barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan 

ketertiban umum.
4. Bukanmenjadi milik umum.
5. Tidak berupa dengan keterangan atau berkaitan denan barang atau 

jasa yang dimintakan pendaftaran.
Pasal 7 ayat (1) UU merek Indonesia tahun 2001 menyebutka, 

nahwapermohonan harus di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
kepada Direktorak Jendral Hak Cipta dengan mencantumkan tanggal,bulan, 
tahun, identitas permohonan, identitas kuasa, nama negara dan tanggal 
filling date bila menggunakan hak prioritas, serta warna-warna bila merek 
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tersebut menggunakan unsure warna.  Selanjutnya, hal penting lagi adalah 
peran pemeriksa substantif dalam memerika merek yang didaftarkan yang 
akan menentukan dapat atau tidaknya suatu merek didaftarkan.

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni 
sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang juga disebut 
sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar 
adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar  disebut sebagai pemakai 
pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli 
yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya 
dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa  yang lebih dahulu 
melakukan pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas 
suatu merek adalah  pihak yang telah mendaftarken mereknya. Pihak 
pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan 
pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal 
luas dalam perdagangan dan di masyarakat (welknown trademark),tetapi 
tidak didaftarkan, akan tetap diberikan perlindungan hukum.

Pada hakatnya suatu merek digunakan  oleh pprodusen atau pemilik 
merek untuk melindungi prooduknya, baik berupa jasa atau barang dagang 
lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan 
dengan produk perusahaan lain.

2. Fungsi jaminan reputasi, yakni sebagai tanda asal-usul produk, juga 
secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut 
dengan produsennya, sekaligus member jaminan kualitas akan 
produk tersebut.

3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana 
memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi 
produk lama yang di perdagangkan, sekaligus untuk menguasai 
pasar.

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek 
dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, 
baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme 
pasar bebas.

C. PErLINDUNGaN HUKUM tErHaDaP MErEK
Sumber hukum tindak pidana di bidang merek ialah UU No.15 Tahun 

2001 tentang Merek yang menggantikan UU tentang merek yang lama, yaitu 
UU No. 19 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997. Dalam 
UU ini dimuat hukum pidana materil pada pasal 89-95 dan hokum pidana 
formil pada pasal 89 akan tetapi , tentang tindak bidang pidana tentang 
merek ada 5 pasal, yakni pasal 90, 91, 92, 93, dan 94.



Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia

53

Tindak pidana merek dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum 
bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap 
merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi 
pemegang hak tersebut. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, 
huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang dan jasa.

Menurut Molengraaf, merek yaitu sebuah barang tertentu yang 
dipribadikan untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya 
sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan 
diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. 

Dari pengertian mengenai merek tersebut terdapat unsur-unsur merek 
sebagai berikut.

a. Suatu tanda yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut.

b. Tenda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau 
jasa.

c. Tanda tersebut memiliki tanda berbeda dengan tanda-tanda yang 
digunakan pada barang atu jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan objeknya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan 
merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan peda barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
atu badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 
pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek 
sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menggunakannya. Yang dimaksud hak eksklusif adalah suatu hak yang hanya 
diberikan kepada pemegang suatu hak in casu merek dalam jangka waktu 
tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan 
hak lebih lanjut kepada orang lain.

Pelunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai 
nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang 
dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau 
jasa sejenis milik orang lain.

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi sutu perusa-
haan dengan barang atau jasa produksi orang lain yang sejenis. Dengan de-
mikian, merek adalah tanda pengenel barang dan jasa, sekaligus mempunyai 
fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsen-
nya. Oleh karena ini, menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan 
reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.
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Suatu merek mendapat perlindungan hukum apabila merek tersebut 
telah didaftar (pada direktorat jenderal). Syarat suatu merek untuk dapat 
didaftar tidak ditentukan UU. Sebaliknya, ditentukan syarat merekyang 
tidak dapat didaftar. Syarat merek yang tidak dapat didaftar, apabila merek 
mengandung unsur berikut ini.

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

b. Tidak memiliki daya pembeda.
c. Telah menjadikan milik umum
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya.
Berdasarkan kebalikan dari merek tersebut, maka syarat-syarat merek 

yang dapat didaftar adalah merek yang tidak memenuhi kriteria tersebut.
Apabila merek telah terdaftar maka mendapat perlindungan hokum, 

baik secra perdata atau secara pidana. Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam UUM pada dasarnya adalah sutu perlindungan hukum terhadap 
kepentingan hukum mengenai kepemilikan dan mengunakan merek atau 
pemiliknya atau pemegang hak merek.

D. PELaNGGaraN tErHaDaP MErEK
1. Perbuatan Pelanggaran

Pelanggaran merek diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 
1997 (konsolidasi). Setiap merek terdaftar melindungi Unndang-undang. 
Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 tahun sejak tanggal 
penerimaan permintaan pendaftaran merek. Ini berarti selama jangka waktu 
tersebut tidak boleh ada pihak yang melanggar hak atas merek terdaftar. Pada 
setiap merek melekat nilai (keuntungan) ekonomi. Yang selalu dimanfaatkan 
tidak tidak hanya oleh pemilik merek, melainkan juga oleh pihak yang ingin 
menarik keuntungan dari pemakaian merek terutama merek terkenal, bik 
secara halal maupun secara melanggar hak atas merek orang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 81 – pasal 84, ada 6 macam perbuatan 
pelanggaran hak atas merek, yaitu:

a. Pengunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya 
dnegan merek terdaftar milik orang lain.

b. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
dengan merek terdaftar milik orang lain.

c. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui /patut 
diketahui menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara 
tanpa hak (kejahatan pelanggaran merek)

d. Penggunaan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya 
dengan indikasi geografis milik pihak lain.
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e. Penggunaan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
dengan indikasi geografis milik orang lain.

f. Penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada 
barang dan jasa, sehingga dapat memperdaya atau mempersatkan 
masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.

Apa yang dimaksud dengan ’’persamaan pada keseluruhan atau pada 
pokoknya’’? Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan ’’persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya’’ 
ialah ada kesan yang sama antara lain, baik mengenai bentuk, cara 
penempatan atau kombinasi atau unsur-unsur maupun persamaan bunyi 
ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan sebagai 
contoh adalah merek-merek dibawah ini:

a. THANCHO Indonesia dan TANCHO Osaka japan, mempunyai kesan 
sama mengenai bentuk dan bunyi ucapan.

b. LAZUARDI INDAH dan LAZARDI INDAH, mempunyai kesan yang 
sama mengenai unsure-unsur dan bunyi ucapan.

c. DUNHILL dan DANHIL, mempunyai kesan sama dalam bunyi 
walaupun berbeda dalam bentuk.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk 
menetapkan adanya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya 
antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, maka merek yang 
bersangkutan harus dipandang satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan 
pemecahan atas bagian-bagian dari merek tersebut, antara lain:

a. Merek DAICHI tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 
merek ICHI (kepma nomor 3055 k/sip/1985 tanggal 29 juni 1983)

b. Merek PODOREJO tidak mempunyai persamaan pada pokoknya 
dengan merek KEMIRIREJO (kepma nomor 1631 k/sip/1978 tanggal 
20 juni 1979)

c. Merek NAGATA DRILL tidak mempunyai persamaan pada pokoknya 
dengan merek NAKATA (kepma nomor 1455 k/pdt/1989 tanggal 25 
maret 1991).

Pada merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada 
keseluruhannya, perbuatannya dapat dilakukan dengan pemalsuan atau 
peniruan merek atau tanda tersebut yang sama dengan merek terdafatar 
milik orang lain atau indikasi geografis milik pihak lain. Persamaan 
pada keseluruhan atau pada pokoknya itu bermaksud untuk menarik 
perhatian konsumen agar membeli barang atau menggunakan merek atau 
tanda tersebut seolah-olah merek terdaftar atau indikasi geografis yang 
sebenarnya . penggunaan merek terdaftar atau tanda indikasi geografis 
tanpa hak artinya penggunaan tanpa persetujuan/lisensi pemilik/
pemegang hak. Perbuatan menggunakan merek atau tanda macam ini 
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termasuk golongan perbuatan persaingan tidak sehat atau tidak jujur atau 
curang (unfair competision).

Pelanggaran merekterutama didorong oleh keinginan untuk 
memperoleh keuntungan dalam perdagangan barang yang biasanya 
menggunakan merek yang terkenal (welknown mark). Perdagangan merek 
terkenal cepat laku dipasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan 
keuntungan relatif besar dalam waktu relatif cepat, akibatnya timbul 
kecenderungan bagi pedagang/pengusaha dagang tertentu untuk ikut 
memperoleh keuntungan dengan membonceng (passing off) pada merek 
terkenal, tetapi dengan cara melanggar hukum, hak ini dibenarkan oleh 
Parlugutan Lubis (2000) pejabat dari direktorat jenderal hak kekayaan 
intelektual yang menyatakan:

’’pelanggaran di bidang merekumumnya adalah pemakaian merek 
terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan 
tujuan untuk memudahkan pemasaran . hal ini dilakukan umumnya 
dilakukan untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan 
konsumen’’
Apa yang dimaksud dengan merek terkenal dalam perdagangan ? 

menurut ketentuan pasal 1SK Menkeh No. HC.02.01 tahun 1992, merek 
terkenal adalah merek dagang yang secara umum tlah dikenal dan dipakai 
pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik diwilayah 
Indonesia maupun diluar negeri. Dengan demikian, suatu merek dikatakan 
terkenal apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Merek itu adalah merek dagang
b. Telah dikenal secara umum (oleh masyarakat luas)
c. Dipakai pada barang perdagangan 
d. Oleh seseorang atau badan hukum
e. Diwilayah indonesia dan di liuar negeri
Dalam devinisi tersebut tidak disingging mutu atau kualitas barang 

yang mengunakan merek itu. Namun, bila masyarakat menyenangi suatu 
merek, bukan berarti yang disenangi itu hanya merek, melainkan barang 
yang menggunakan merek itu. Mengapa barang yang menggunakan 
merek itu disenangi ? Sudah jelas barang itu mempunyai mutu tinggi 
yang disenangi masyarakat. Betapa bagusnya merek, jika digunakan 
dalam mutu rendah, tidak akn dikenal oleh masyarakat. Dengan kata 
lain, merek terkenal adalah identitas barang bermutu, merek terkenal 
adalah lambang mutu. Sutu merek yeng dikenel oleh masyarakat luas 
melalui promosi yang gencar dan terus-menerus pada umumnya melalui 
iklan yang menarik dan strategis atas barang yang menggunakan merek 
tersebut.
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2. Penegakan Hukum Hak atas Merek
(a) Tahap penyidikan 

Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi kejahatan pelanggaran 
merek, pasal 80 mengatur tentang penyidik. Menurut isi pasal 
tersebut, selain penyidik pejabat polisi Negara Repoblik Indonesia, 
juga pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu dilingkungan 
departemen khakiman dan perundang-undangan diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik seperti dimaksud dalam KUHAP, untuk 
melekukan penyidikan tindak pidana dibidang merek. Penyidik 
pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tersebut berwenang :
(1) Dengan tindak pidana dibidang merek.
(2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga 

melakukan tindak pidana dibidang merek 
(3) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan 

hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang merek 
(4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatnda dokumen 

lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek
(5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertemtu yang diduga 

terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain 
serta melakkan penyitaan terhadap bahan dan hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang 
merek dan

(6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang merek.

Siapakah yang berwenang memberikan surat perintah penyidikan? 
dalam hal in dapat di analogikan dengan ketemntuan pemberian 
surat perintah penyidikan pada Hak Cipta. Dengan demkian, 
penyidikan olehpenyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dapat 
dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidik, yaitu untuk 
penyidik pejabat pegawai negri sipil (PPNS);
(1) Tingkat kantor wilayah,surat perintah diberikan oleh kaknwil 

Departemen Kehakiman, kewenangan tugas penyidikan meliputi 
daerah hukum kantor wilayah yang bersangkutan.

(2) Tingkat direktorat merek (nasional), surat perintah diberikan 
oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, kewenangan tugas 
penyidik meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik pejabat pegawai negri sipil 
(PPNS) :
(1) Memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya 

kepada penyidik pejabat polisi Negara.
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(2) Menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 
melelui penyidik pejabat polisi Negara dengan mengingat pasal 
107 KUHAP.

Dalam hal ini penyidik pejabat polisi negara berfungsi sebagai 
penyidik utama. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pejabat 
pegawai negri sipil (PPNS) berada dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik pejabat polisi Negara sebagai penyidik utama, 
selama penyidikan berlangsung penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
(PPNS) perlu berkonsultasi dengan penyidik pejabat polisi negara. 
Dalam tahapan inilah penyidik pejabt polisi Negara memberikan 
petunjuk yang bersifat teknismengenai bentuk dan isi berita 
acara dan sekaligus meneliti kebenaran material isi berita acara 
penyidikan tersebut. Setelah penyidikan selesai, hasilnya diserahkan 
oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) kepada penyidik 
pejabat polisi Negara yang selanjutnya wajib segera menyampaikan 
hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan 
KUHAP.
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1. Berlangsung paling lama 9 bulan
2. Paling lama 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan.
3. Berlangsung selama 3 bulan terhitung paling lama sejak tanggal 

disetujuinya permohonan untuk didaftar.
4. Oposisi dapat dilakukan selama jangka waktu pengumuman.
5. Jika oposisi diterima permohona dapat mengajukan banding ke 

komisi banding, jika tidak Ditjen Haki menerbitkan sertifikat merek 
paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan disetujui untuk 
didaftar.

6. Gugatan diajukan paling lama 3 bulan sejak diterimanya keputusan 
penolakan banding.
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BaB IV
PatEN

a. sEJaraH DaN PENGErtIaN PatEN
Hak Paten yang menurut sejarahnya muncul di Inggris pada abad ke-16, 

di zaman ratu Elizabeth I. Dalam perjalanan menuju abad ke-21 mendatang, 
dari aspek Hak atas Kekayaan intelektual (HAKI), akan memegang peranan 
yang sangat penting dalam perdaangan internasional. Dalam pasar global 
mendatang, yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing 
dan keunggulan produk, temuan (invension) menjadi aset yang sangat 
berharga, melebihi nilai aset-aset ekonomi yang selama ini telah ada 
(SDM, SDA, modal dan physical capital lainnya). Jadi, perekonmian dunia 
di milenium yang akan datang, akan lebih bergantung pada intellectual 
capital, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreativitas, 
akumulasi pendidikan-pelatihan-keteampilan yang terinternalisasikan 
dalam ilmu, engineering, dan lahan kerja praktik dan profesional. Modal 
intelectual capital akan menjadi lebih penting dan stategis fungsinya bila 
dibandingkan dengan physical capital, yang sebelumnya menjadi sumber 
utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat 
manusia.

Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas 
hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan 
kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan untuk 
penemuan baru, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan 
dalam industri.

Proses pengajuan permintaan paten melibatkan pemeriksaan 
administrative, yang dinilai hanyalah kelengkapan persyaratan 
administrasinya, sedangkan pemeriksaan subtantif yang dinilai adalah isi 
dari penemuan tersebut.

Jangka waktu perlndungan paten adalah 20 (dua puluh) tahun dan 
selama dalam jangka waktu tersebut pemegang paten wajib membayar 
biaya tahunan pemeliharaan paten setiap tahunnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 
berakhir, paten dengan sendirinya hapus dan penemuan (merek toko buku) 
tersebut menjadi milik umum (public domain), yang bebes dilaksanakan 
oleh siapa saja.
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Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan 
paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari 
penemuan terdahulu. Penemuan terdahulu adalah penemuan yang:

a. Pada saat tanggal pengajuan permintaan paten, telah diumumkan di 
Indonesia

b. Pada saat sebelum tanggal penerimaan paten, telah diumumkan 
di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang 
memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan 
tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dnegan pengurian 
lisan atau melalu peragaan penggunaannya atau dengan cara lain 
yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuen 
tersebut. 

Paten tidak diberikan untuk hal sebagai berikut.
a. Penemuan tentang proses atau hasil produksiyan pengumuman dan 

penggunaan atau pelaksanaannya bertentngan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau 
kesusilaan.

b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan 
dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, 
tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau 
berkaitan dengan metode tersebut.

c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan 
dan matematika.

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang 
dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannnya:

a. Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, 
menyewakan, menyarahkan, memakai, menyediakan untuk dijual 
atau disewakan, atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;

b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi 
paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Suatu paten dapat berakhir bila keadaan sebagai berikut:
a. Selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar 

biaya tahunan maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung 
sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembataran 
untuk tahun yang ketiga tersebut.

b. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan 
dengan  kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan 
belas dan tahun-tahun berikutnya maka paten dianggap berakhir 
pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk 
tahun yang kedelapan belas tersebut.
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Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain dari orang yang 
berhak atas paten tersebut maka orang yang dapat menggugat ke Pengadilan 
Negeri, agar paten tersebut berikut hak-hak yang melekat  pada paten 
tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian atau 
untuk dimiliki bersama.

B. JENIs-JENIs PatEN
BAB II LINGKUP PATEN Bagian Pertama Invensi yang Dapat Diberi Paten 

Pasal 2 (1). Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung 
langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. (2) Suatu Invensi 
mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang 
mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak 
dapat diduga sebelumnya. (3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan 
hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan 
memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan 
atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal 
Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Pasal 3 (1) Suatu Invensi 
dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama 
dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. (2) Teknologi yang 
diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia 
dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan 
cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi 
tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas. (3) 
Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang 
dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan 
substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih 
awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. 
Pasal 4 (1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam 
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan: a. 
Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional 
di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau 
dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai 
resmi; b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya 
dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. (2) 
Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain 
yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan Invensi tersebut. Pasal 5 Suatu Invensi dapat diterapkan 
dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri 
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sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan. Pasal 6 Setiap Invensi 
berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis 
disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat 
memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana. Pasal 7 
Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang: a. proses atau produk yang 
pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban 
umum, atau kesusilaan; b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan 
dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; 
c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau d. i. 
semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; ii. proses biologis yang esensial 
untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau 
proses mikrobiologis. 

Bagian Kedua Jangka Waktu Paten Pasal 8 (1) Paten diberikan untuk 
jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal 
Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. (2) Tanggal 
mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan. Pasal 9 
Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung 
sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. 

Bagian Ketiga Subjek Paten Pasal 10 (1) Yang berhak memperoleh 
Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor 
yang bersangkutan. (2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang 
secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-
sama oleh para inventor yang bersangkutan. Pasal 11 Kecuali terbukti 
lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang 
yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan. 
Pasal 12 (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang 
dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan 
pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. (2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik 
oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana 
yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak 
mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi. (3) Inventor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang 
layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari 
Invensi tersebut. (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dibayarkan: a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus; b. persentase; c. 
gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; 
d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau e. bentuk lain 
yang disepakati para pihak; yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan. (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai 
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cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu 
diberikan oleh Pengadilan Niaga. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan 
hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten. 
Pasal 13 (1) Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam 
Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat 
Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan 
Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi 
yang sama tersebut kemudian diberi Paten. (2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Permohonan yang diajukan 
dengan Hak Prioritas. Pasal 14 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 tidak berlaku apabila pihak yang melaksanakan Invensi sebagai 
pemakai terdahulu melakukannya dengan menggunakan pengetahuan 
tentang Invensi tersebut dari uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari 
Invensi yang dimohonkan Paten. Pasal 15 (1) Pihak yang melaksanakan 
suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui 
sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap 
Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada 
Direktorat Jenderal. (2) Permohonan pengakuan sebagai pemakai 
terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak 
dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan 
lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten. (3) Pengakuan sebagai 
pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk 
surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya. (4) Surat 
keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan 
saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut. (5) Tata cara untuk 
memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Paten Pasal 
16 (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten 
yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. 
dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau 
disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-
proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat 
barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
(2) Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa 
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan 
dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya. (3) Dikecualikan dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila 
pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, 



Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia

66

percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari Pemegang Paten. Pasal 17 (1) Dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang Paten wajib membuat 
produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia. (2) 
Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak 
dilakukan secara regional. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila Pemegang 
Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan 
bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. (4) Syarat-syarat 
mengenai pengecualian dan tata-cara pengajuan permohonan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. Pasal 18 Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten 
dan pencatatan lisensi, Pemegang Paten atau penerima lisensi suatu Paten 
wajib membayar biaya tahunan. Bagian Kelima Upaya Hukum terhadap 
Pelanggaran Paten Pasal 19 Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia 
dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi 
Paten yang berdasarkan Undang-undang ini, Pemegang Paten-proses 
yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) 
melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk 
tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang 
dilindungi Paten. 

C. PErLINDUNGaN HUKUM tErHaDaP PatEN
Sebagaimana halnya didalam perlindungan hak merek, perlindungan 

hukum atas hak paten di negara-negara ASEAN terdapat perbedaan dan 
beberapa persamaan. Perbedaan terjadi karena belum semua negara ASEAN 
menjadi anggota konvensi paris secara sepenuhnya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi paris dan konvensi WIPO dengan 
keppres nomor 24/1979 tetapi terhadap konvensi paris disertai dengan 
reservasi terhadap pasal 1-12 dan pasal 38. Filipina menjadi angota WIPO 
pada tahun 1980 dan konvensi paris lisbon Act tahun 1965, dan stockhlom 
Act tahun 1980, serta telah menjadi anggota Budapest Treaty on The 
Internasional Rekognision of The Deposit of Microorganism 1981. Thailan 
sampai saat ini belum menjadi peserta perjanjian multilateral, tetapi telah 
melakukan perjanjian bilateral seperti dengan China serta dengan 25 negara 
lainnya yang antara lain meliputi juga negara ASEAN yakni Malaysia dan 
filipina yang dikenal dengan ``reciprocal treatment agreement``. Singapura 
walaupun secara normal tidak menyatakan terikat pada vensi paris dan 
WIPO, tetapi berdasarkan atas konkordasi Singapura dianggap tunduk pada 
ketentuan konvensi paris, wiPO, dan bahkan EPO (European Patent Office) 
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sebab Singapura masih menerapkan United Kingdom Patents Ordinance, 
Chapter 181, 1937, Malaysia menjadi anggota WIPO pada tahun 1967 dan 
menjadi anggota konvensi paris pada tahun 1983.

Berikut ini akan dicoba ntuk melihat beberapa prinsip hukum yang 
mengandung persamaan dan perbedaan tentang perlidungan paten 
dinegara-negara ASEAN.

KrItErIa PatEN YaNG MEMPErOLEH PErLINDUNGaN
Menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 6 tahun 1989 tentang paten 

bahwa paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah 
inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

a. Penemuan Baru (novelty)
Didalam dalam Undang-undang Nomor 6/1989 tidak dijelaskan 
mengenai istilah penemuan baru (novelty), dan hanya diartikan secara 
negatif pada pasal 3 yang menyatakan bahwa penemuan itu tidak 
dianggap baru jika saat pengajuan permintaan paten: (1) penemuan 
tersebut telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dengan 
suatu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang 
ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut telah di umumkan di 
Indonesia dengan penguraian lisan atau peragaan penggunaannya 
atau secara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang 
ahli untuk melaksanakan fenomena tersebut. Istilah ``di umumkan`` 
tidak termasuk pameran internasional di Indonesia atau diluar 
negeri yang resmi atau yang diakui sebagai resmi, ateu dalam rangka 
percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

b. Langkah Inventif (inventive Step)
Suatu penemuan mengandung langkah ifentif, jika penemuan 
tersebut bagi seorang yang mempuyai keahlian biasa mengenai 
teknis merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian 
‘‘tak dapat diduga‘‘ harus memperhatikan keahlian yang ada pada 
saat diajukan permintaan pertama dalam permintaan itu diajukan 
dengan hak prioritas.

c. Dapat Diterapkan Dalam Industri (industrial applicability)
Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan 
tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai 
jenis industri
Kriteria paten sederhana terdapat dalam pasal 6 Undang-undang 
Nomor 9/1989 bahwa penemuan berupa benda, alat, atau hasil 
produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan 
tetapi mempunyai nilai praktis disebabkan karena bentuk, 
konfigurasi, konstruksi, dan komposisinya. 
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D. PELaNGGaraN tErHaDaP PatEN
a. Penyelesaian Sengketa Paten

Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang 
berhak berdasarkan pasal 10, pasal 11, pasal 12, dari UU 14/2001, 
maka pihak yang berhak atas paten tersebut dapat mengugat kepada 
pengadilan Niaga. Hak untuk menggugat berlaku surut sejak tanggal 
penerimaan pemberitahuan isi putusan atau gugatan disampaikan 
kepada para pihak oleh pengadilan Niaga paling lama 14 hari sejak 
tanggal putusan diucapkan. Isi putusan di catat dan diumumkan oleh 
ditjen HKI.

Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan 
gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap siapa pun 
yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pasal 16 UU 14/2001. Gugatan ganti rugi hanya dapat 
diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan 
menggunakan invensi yang telah diberi paten. Isi pengadilan Niaga 
yang talah mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan kepada 
ditjen HKI paling lama 14 hari sejak tanggal putusan diucapkan 
untuk kemudian di catat dan diumumka. 

Dalam pemeriksaan terhadap paten-proses, kewajiban 
pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan 
menggunakan paten-proses sebagimana dimaksud dalam pasal 16 
ayat (1) huruf b UU 14/2001 dibebeankan kepada pihak tergugat 
apabila : (a) produk yang dihasilkan melui paten proses tersebut 
merupakan produk baru; (b) produk tersebut diduga merupakan hasil 
dari paten-proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian 
yang cukup, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses 
apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan, pengadilan 
berwenang: (a)memerintahkan kepada pemegang paten untuk 
terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat paten bagi proses 
yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; 
dan (b) memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan 
bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan paten-
proses tersebut. Pembuktian terbalik diterapka mengingat sulitnya 
penanganan sengketa paten-proses. Sekalipun demikian, untuk 
menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar antara para pihak, 
hakim tetap diberi wewenang untuk memerintahkan kepada 
pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan 
sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awalyang 
memperkuat dugaan itu
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Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan 
pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap 
kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka 
pembuktian di persidangan. Perlindungan terhadap kerahasiaan 
tersebut sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada 
umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh 
orang yang memiliki pengetahuan umum di bidang teknik atau 
teknologi tertentu. Dengan demikian, atas permintaan para pihak, 
hakim tetap dapat menetapkan persidangan dinyatakan tertutup 
untuk umum.

Gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dengan membayar 
biaya gugatan. Paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan, 
pengadilan niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas 
gugatan dimulai paling lambat 60 hari sejak pendaftaran gugatan. 
Pemenggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 14 hari 
sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Putusan 
atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 hari setelah tanggal 
gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan yang memuat secara 
lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut 
harus diucapkan dalam terbuka untuk umum. Pengadilan niaga 
wajib menyampaikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir 
paling lambat 14 hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum.

Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan 
kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari sejak 
tanggal putusan diucapkan atau diterima dengan mendaftarkan 
ke pengadilan niaga yang memutus gugatan tersebut. Panitera 
mendaftarkan permohonan kasasi pada tangal permohonan 
diajukan dan kepada permohonan kasasi diberikan tanda terima 
tertulis yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama 
dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Permohonan kasasi wajib 
menyampaikan memori kasasi kepada panitara dalam waktu 7 hari 
sejak tanggal permohonan tanggal kasasi didaftarkan. Panitera wajib 
memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada 
pihak termohon kasai paling lama 2 hari setelah memori kasasi 
diterima oleh panitera.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi 
kepada panitera paling lama 7 harisetelah tanggal termohon kasasi 
menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontra 
memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah 
kontra memori kasasi diterimanya. Panitera wajib mengirim berkas 
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perkara kasasi yang bersangkutan kepada mahkamah agung paling 
lama 7 hari sesudahnya. Yang dimaksud bekas perkara kasasi adalah 
permohonan kasasi, memori kasasi , dan /atau kontra memori kasasi 
serta adkumen lainnya.

Mahkamah agung wajib memelajari bekas perkara kasasi 
dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal 
permohonan kasasi diterima oleh mahkamah agung. Sidang 
pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai paling lama 60 
hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah 
Agung. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 hari 
setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah 
Agung. Putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan 
hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib 
menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga 
paling lama 3 hari setelah tanggal putusan kasasi diucapkan. Juru 
sita wajib menyampaikan isi putusan kasasin kepada pemohon 
kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan 
kasasi diterima. Isi putusan kasasi disampaikan pula kepada ditjen 
HKI paling lama 2 harisetelah putusan kasasi diterima pengadilan 
niaga untuk dicatat dan diumumkan.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (jalur 
litigasi)para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui 
jalur diluar penadilan (jalur non-litigasi) yaitu lewat lembaga 
arbitrase dan/atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif 
penyelesaian sengketa adalah meliputi Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, 
dan cara lain yang dipilih para pihak sesuai undang-undang yang 
berlaku.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan 
paten, pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan 
sementara yang segera dan efektif untuk: (a) mencegah berlanjutnya 
pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten, khususnya 
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan hak 
yang berkaitan dengan paten; (b) menyimpan bukti pelanggaran 
paten dan hak yang berkaitan dengan paten guna mencegah terjadinya 
penghilangan barang bukti; (c) meminta kepada pihak yang merasa 
dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak 
tersebut memang berhak atas paten dan hak yang berkaitan dengan 
paten, serta hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Jika pengadilan niaga memutuskan penetapan sementara, 
maka para pihak harus segera diberitahu, agar pihak yang dikenei 
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penetapan sementara dapat menggunakan haknya untuk didenga. 
Dalam menerbitkan penetapan sementara, pengadilan niaga harus 
memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan 
surat penetapan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak 
dikeluarkannya penetapan sementara. Dalam hal penetapan 
sementara dibatalkan pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut 
ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara.

b. Penyidikan Dan Sangsi Pidana Paten
Selain penyidik kepolisian, penyidik PNS dari departemen hukum 

dan HAM diberi wewenag khusus sebagai penyidik berdasarkan UU 
8/1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana paten. Penyidik PNS berwenang :
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan 

dengan tindak pidana dibidang paten;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan tindak pidana dibidang paten berdasarkan 
aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen 
lainnya yang berkenaan tindak pidana di bidang paten;

e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat 
barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen-dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang paten;

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang paten.
Penyidik PNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 

penyidikan kepada penyidik kepolisian untuk diteruskan kepada 
jasa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 107 UU 8/1981 
tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan sanksi pidana paten diatur dalam pasal 130 hingga 135 
UU 14/2001. Pasal 130 menyatakan barang siapa dengan sengaja 
dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan 
salah satu tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dipidana 
penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 
juta. Pasal 131 menyatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa 
hak melanggar hak pemegang paten sederhana dangan salah satu 
tindakan sebagaimana dimaksud pasal 16 dipidana penjara paling 
lama 2tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250 juta. Sedangkan 
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pasal 132 menyatakan barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (3), pasal 40, dan 
pasal 41 dipidana penjara paling lama 2 tahun. Tindak pidana dalam 
pasal 130, pasal 131, dan pasal 132 merupakan delik aduan artinya 
proses hokum terhadap tindak pidana paten baru dijalan kan jika 
telah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pemilik atau 
pemegang hak paten. Hal ini berbeda dengan delik biasa yang berlaku 
di bidang hak cipta dan perlindungan Varietas Tanaman.

Jika terbukti ada pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan 
agar barang hasil pelanggaran tersebut disita oleh negara untuk 
dimusnahkan . dikecualikan dari ketentuan pidana ini adalah: (a) 
mengimpor produk farmasi yang melindungi paten di Indonesia 
dengan syarat produk itu diimpor sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku; pengecualian ini untuk menjamin harga 
yang wajar dan memenuhi rasa keadilan sebab produk farmasi 
sangat dibutihkan bagi kesehatan menusia. Ketentuan ini dapan 
ditentukan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal 
dibandingkan harga di pasar internasional; (b) memproduksi 
produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka 
waktu 2 tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten denan 
tujuan dengan proses perizinan, kemudian melakukan pemasaran 
setelah perlindungan paten tersebut berakhir. Pengecualian ini 
untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setalah 
berakhirnya masa perlindungan paten sehingga harga produk 
farmasi yang wajar dapat diupayakan.
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BaB V
raHasIa DaGaNG

a. sEJaraH DaN PENGErtIaN raHasIa DaGaNG
1. sEJaraH PErKEMBaNGaN raHasIa DaGaNG

Di banyak Negara, rahasia dagang (undisclosed information, trade 
secret) dilindungi dalam law of confidence. Dewasa ini, law of confidence 
tidak hanya melindungi rahasia dangang dan mengatur pelanggaran dalam 
lingkup ekonomi perusahaan saja, tetapi meluas kedalam informasi pribadi 
dan politik. Hanya saja law of confidence dalam cakupan intellectual 
property right hanya dibatasi pada informasi yang berhubungan dengan 
ekonomi perdagangan dan industry. WTO/TRIPs telah mengklasifikasi 
ruang lingkup dan keterkaitan rahasia dagang dengan HAKI sebagamana 
tercantum dalam section 1 article 9 sampai dengan section 8 article 40, yaitu: 
copyrights, patent, trademarks, industrial design, geographical indication, 
lay out design/topographies of integrated circuits, undisclosed information, 
dan control of anticompetitive practices in contractual licenses.

Di Jepang, istilah trade secret dikenal sebagai know how yang dibatasi 
hanya pada rahasia dagang dibidang teknologi dalam pelaksanaan kontrak 
lisensi. Semula, dasar konsep know how berasal dari Amerika, dari the know 
how to do it yang berupa hal yang bisa dipatenkan dan hal yang tidak bisa 
dipatenkan. Memang, istilah know how banyak dikaitkan dengan lisensi 
ataupun technology transfer. Di inggris dan di Amerika terdapat pemikiran 
yang agak berbeda degan jepang, bahwa semua infomasi yang dapat 
menyebabkan competitor meaih keuntungan dapat dikualifikasi dalam trade 
secret. Di Indonesia, setelah meratifikasi TRIPs/WTO, kemuadian diattur 
rahasia dagang tersebut dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.

2. PENGErtIaN raHasIa DaGaNG
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum 

di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
Rahasia Dagang. 

Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul 
berdasarkan Undangundang ini. 

Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah 
satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan 
Intelektual, termasuk Rahasia Dagang. 
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Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri. Lisensi 
adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada 
pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak 
(bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 
Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan 
syarat tertentu. 

B. rUaNG LINGKUP raHasIa DaGaNG 
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 

mengatur mengenai ruang lingkup rahasia dagang, pada khususnya dalam 
BAB II LINGKUP RAHASIA DAGANG pada Pasal 2 dan Pasal 3. Di dalm 
ketentuan  Pasal 2, menyebutkan bahwa: Lingkup perlindungan Rahasia 
Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, 
atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai 
ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, menyebutkan bahwa:
(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi 

tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga 
kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. 

(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya 
diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh 
masyarakat. 

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan 
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan 
atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan 
keuntungan secaraekonomi. 

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para 
pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang 
layak dan patut.

Di dalam Penjelasan pengaturan Rahasia Dagang menyebutkan bahwa 
Pasal 3 Ayat (1) “Upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua 
langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang 
harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur 
baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempattempat lain dan/
atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. 
Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan 
bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab 
atas kerahasiaan itu.
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C. PErLINDUNGaN HUKUM tErHaDaP raHasIa DaGaNG
Artikel 39 TRIPs mengatur perlindungan mengenai rahasia dagang atau 

yang dikenal dengan trade secret sebagai berikut.
1. Dalam angka menjamin perlindungan yang efektif guna mencegah 

persaingan tidak sehat, seperti tercantum dalam artikel 10 bis 
konvensi paris, negara anggota harus melindungi undisclosed 
information.

2. Masyarakat dan badan hukum akan dianggap memiliki kesempatan 
untukmencegang informasi yang syah dimilikinya dari pengungkapan, 
perolehan atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara 
yang bertentangan dengan paktik perdagangan yang jujur dari 
informasi tersebut: (a) bersifat rahasia,dalam maksud informasi 
itu secara keseluruhan atau dalam penataan tepat dan penyusunan 
komponan tidak diketahui  secara umum atau mudah diperolah 
orang yang biasanya berurusan dengan bidang informasi tersebut; 
(b) bernilai komersial karena kerahasiannya ; dan (c) telah dijaga 
kerahasiannya melalui tindakan tepat sesuai keadaannya oleh pihak 
yang memiliki fungsi kontrol atas informasi tersebut secara syah.

Konsep dasar untuk melindungi rahasia dagang ini adalah menjamin 
investor untuk mengembangkan ide dan informasi atau konsep apapun 
yang bernilai komersial yang bermanfaat bagi investasinya dengan cara 
memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan rahasia tersebut atau untuk 
mencegah pihak lain menggunakannya dan mengungkapkannya tanpa izin. 
Perlindungan hukum diberikan hanya dalam informasi, konsep ide dan 
bukan wujud nyatanya, jenis informasi yang biasanya dilindungi adalah 
penelitian pasar, resep makanan, ide atau konsep yang melandasi iklan atau 
pemesaran, sistem kerja, informasi keuangan, cara untuk mengubah atau 
mengahasilkan produk, dan lain-lain.

Dalam lapangan hak atas kekayaan intelectual, bila suatu perusahaan 
memiliki suatu invensi teknologi, maka perusahaan bisa saja memilih 
perlindungan terhadap invensinya dengan paten atau dengan trade 
secred. Jika perusahaan tersebut ingin menjaga kerahasiaan invensinya, 
informasi tersebut mendapat perlindungan selama kerhasiannya tidak 
hilang,sebaiknya bila memilih perlindungan paten, maka perlindungannya 
terbuka sesuai dengan UU paten. Bila invensi dinilai mudah dianalaisis atau 
direproduksi oleh pihqak lain, maka sebaliknya dilindungi dengan paten.

Selain perbedaan jangka waktu perlindungan, terdapat perbedaan lain, 
yaitu sebagai berikut.

a. Bentuk paten atau HAKI yang lain adalah bentuk tertentu yang dapat 
ditulis, digambar atau dicatat sesuai syarat pendaftaran pada kantor 
HAKI, trade secret tidak harus ditulis. Pada trade secret bukan 
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bentuk tulisan atau penctatan informasi yang persis, melainkan 
menggunakan konsep, ide atau informasi tersebut yang dapat 
diberikan kepada pihak lain seara lisan

Trade secret diberi perlindungan, mesikipun tidak mengandung 
kebaruan, inventive steep atu nilai kreativitas tertentu, trade secret 
dilindungi karena rahasia dangang tersebut tidak diketahui secara umum, 
juga sifat rahasianya menyebbkan informasi atau bernilai komersial.

D. PELaNGGaraN tErHaDaP raHasIa DaGaNG
Suatu tindakan pelanggaran terhadap rahasia dagang sering disebut 

breach of confidence dan biasanya dikategorikan sebagai perbuatan 
melawan hukum (tort). Kasus pertama diawali di negeri belanda antara 
Cohen vs Lindenbaum. Hoge raad menafsirkan secara luas perbuatan 
melawan hukum, yakni termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah 
perbuatan yang memaksa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan 
kesusilaan atau dengan kepatutan didalam masyarakat, baik terhadap diri 
atau benda lain.

Dalam UU rahasia dagang Indonesia, khususnya pasal 11 dinyatakan 
bahwa pemegng hak rahasia dagang meiliki sutu monopoli atapun hak 
eksklusif, maksudnya bahwa dia dapat mempergunakan sendiri rahasia 
dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada pihak lain atau 
melarang siapapun untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan 
rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Jika ada 
pihak yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagangnya, dia bisa 
melekukan tindakan hukum kepidanaan dan keperdataan.

Tuntutan pidata tidak menghilangkan hak negara untuk melakukan 
tuntutan pidana. Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku 
pelanggaran, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
dan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 
Terhadap pelanggaran rahasia dagang ini dapat dimintakan pemeriksaan 
tertutup, karena menyangkut kerahasiaan informasi.

Pada dasarnya, unsur pokok perlindungan terhadap trade secret adalah 
sebagai berikut;

1. Informasi harus bersifat rahasia (confidential)
2. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan 

tertentu demi kepentingan umum.
3. Tergugat berkewajibat terhadap penggugat untuk menjaga 

kerahasiaan informasi
4. Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat
5. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tersebut 

harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
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6. Berbagi upaya hukum (remedies) dapat diterapkan oleh pengadilan.
Menurut UU No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, ada tiga unsur 

yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang memperoleh perlindungan 
hukum.

1. Informasi harus bersifat rahasia, yakni jika hanya diketahui pihak 
terbatas dan tertentu atau tidak tersedia bagi masyarakat umum.

2. Innformasi harus bernilai komersial, yakni dapat digunakan untuk 
kemajuan bisnis atau komersial atau untuk meningkatkan manfaat 
ekonomi.

3. Pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan 
wajar untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi 
tersebut.

Didalam proses peradilan, peranan bukti sangat menentukan. Pemilik 
rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa penerima rahasia dagang 
mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi, karena 
informasi itu diberikan dengan rahasia. Biasanya informasi dalam bentuk 
dokumen diberi tanda rahasia secara lisan yang membuktikan informasi 
diberikan dengan persyaratan menjaga kerahasiaannya, maka harus 
ada bukti yang menunjukan bahwa keadaan dimana informasi tersebut 
diberikan menimbulkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan saksi ahli 
mungkin juga penting untuk mengklasifikasi bahwa informasi bersifat 
rahasia. Walaupun terdapat bukti tertulis yang membuktikan bahwa pemilik 
menganggapnya rahasia, bisa saja terjadi konsep atau ide atau informasi 
tersebut telah dikembangkan oleh orang lain. Untuk mengantisipasi adnya 
konsep yang mungkin telah dimiliki orang lain atau bahkan konsep tidak 
asli dan tidak rahasia, maka unsur kebaruan atau keaslian menjadi penting.

Mengenai ganti rugi, pengadilan dapat menetapkan ganti rugi yang 
layak sejumlah uang yang telah dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan 
informasi, jumlah unang yang dapat diminta penggugat dari tergugat 
jika dilakukan lisensi dan besarnya laba yang mungkin tidak diperoleh 
penggugat sebagai akibat tindakan tergugat.
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BaB VI
DEsaIN INDUstrI

a. sEJaraH DaN PENGErtIaN DEsaIN INDUstrI
1.  sEJaraH PErKEMBaNGaN DEsaIN INDUstrI 

Sejarah desain lebih dahulu dibanding sejarah perlindungan hukum 
terhadap desain. Sejarah desain jauh lebih tua, yaitu dimulai dari kesadaran 
manusia membuat alat, dimula dari zaman prasejarah pada saat menusia 
baru mencoba membuat sebuah kapak  batu untuk memenuhi kebutuhan 
perkakas dalam melakukan kegiatannya, secara jelasnya 2800 SM diketahui 
telah ada jejak gambar-gambar desain suatu produk. Naun demikian, 
sejarah desain mencatat suatu tonggak yang penting dalam perkembangan 
desain, yaitu Leonardo da Vinci mulai mengadakan penjajakan kearah 
penggabungan antara kemampuan teknis yang tinggi dengan kemampuan 
artistiknya. Adapun penglihatan kita fokuskan pada masa leonardo, karena 
ita melihat pada zamannyalah  desain semakin pesat berkembangannyaa 
kemudian dilanjutkan pada kesadaran dari Benyamin Franklin untuk 
menggabungkan antara bentuk dn fungsi. Selain itu, filosofi ‘‘eye for beauty“ 
dari Thomas Jefferson dianggap sebagai suatu rintisan kesadaran desain.

Dalam sejarah perkembangan desain, tidak akan terlepas dari 
perkembangan industrialisasi dan mekanisme,serta pengaruh dari 
pertumbuhan perdagangan dunia. Hal-hl demikian menumbuhkan tekanan 
kompetitif yang pada gilirannya mengarah ketuntutan untuk mengadakan 
pembaharuan,dari sini pula bermula gerakan-gerakan yang berkaitan 
dengan desain.

Perkembangn bidang desain selanjutnya mengalami pasang surut. 
Artinya, pada saat tertentu,desain industri hanya tertuju pada satu 
bidang saja, yaitu untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan militer. 
Perkembangan ini terjadi saat perang dunia II. Setelah perang dunia II, 
maka desain mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal itu terjadi 
saat ditemukannya sirkuit terpadu (IC) pada tahun 60-an. Perkembangan 
yang pesat juga terjadi setelah itu, yaitu pada tahun 70-an, yaitu bersamaan 
dengan perkembangan teknologi elektronika yang sangat pesat, dekade 
tersebut dilanjutkan dengan dekade peradaban informatika.

Beralih pada perlindungan hukum trhadap desain, kita melihat bahwa 
perjalananya belum setua sejarah desain. Pengaturan desain mulai dikenal 
pada abad ke-18, terutama dinegara yang mengembangkan revolusi industri, 
yaitu inggris. Ketentuan perlindungan ini dibutuhkan untuk melindungi para 
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desainer dari kegitan persaingannya yang bertindak melakukan peniruan 
terhadap barang yang sangat laku dipasaran.

2. PENGErtIaN DEsaIN INDUstrI
Sejak lahinya revolusi industri di inggris, desain industri berkembang 

pesat. Semula, terdapat desain industri dengan dua dimensi, yang di atur 
pada tahun 1787 dan berkembang menjadi tiga dimensi, diatur melalui 
Sculpture Copyright Act 1789 dan direvisi tahun 1814, hingga kemudian lahir 
Registered Design Art 1949 yang menentukan desain industri sebagai bagian 
seni terapan (applied art) dan di Inggris dicakup tiga bentuk perlindungan 
desain, yaitu design registration, full copyright, dan  design copyright.Selain 
berkaitan dengan hak cipta, bisa juga desain industri bersinggungan dengan 
hak paten dan hak merek.

Kadang-kadang terdapap hubungan yang rancu antara hak cipta dengan 
hak desain yang disebabkan oleh suatu desain, misalnya blue print dari 
penampilan produk tertentu yang termasuk dalam karya seni guna perolehan 
hak cipta. Jika karya seni dipakai sebagai blue print untuk memproduksi 
suatu produk, maka pemegang karya seni tersebut juga mempunyai hak 
cipta atas ciptaan karya seninya itu. Misalnya, seseorang mendasain sebuah 
kursi ukir fantastis diatas  kertas. Jika desain itu baru didaftarkan, maka 
sipencipta desain berhak atas desain. Selain itu, ciptaan tersebut bisa 
dinilai sebagai karya seni sehingga dia membuat kursi berdasarkan desain 
tersebut, juga akan memiliki hak cipta atas kursi tersebut.

Di Indonesia, dahulu desain industri tercakup dalam UU No.5 Tahun 
1984 tentang perindustrian dan sekarang ini diatur tersendiri dalam UU 
No.31 Tahun 2000 tentang desain industri, dan secara kusus dipisahkan 
dari menteri desain tata letak sirkut terpadu yang diatur dalam UU No.32 
Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkut terpadu. Hak desain indutri 
diberikan untuk desain industri yang baru, yakni apabila pada tanggal 
penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan desain yang telah 
diungkapkan sebelumnya. Pemegang hak desain memiliki hak eksklusif 
untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang 
siapapun yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 
mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau 
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atu gabungan daripadanya 
yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan 
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta 
dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas 
industri atau kerajinan tangan. Kreasi yang dilindungi UU desain adalah 
yang berbentuk tiga atau dua dimensi (dan konfigurasinya), membeikan 
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kesan estetis dan dapat dipakai untuk memproduksi barang, komoditas 
industri dan kerajinan tangan. Untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan 
estetis atau tidak tentu saja bukan hal yang mudah karena bersifat subjektif, 
baik dari sudut pandang pemeriksa maupun pemilik desain. Untuk itulah 
perlu dicapai kepastian hukum dalam penentuan syarat tersebut.

Sifat keppemilikan hak desain industry berhubungan dengan keadaan 
tertentu, maksudnya apabila hak desain lahir dalam hubungan kerja, maka 
hak desain menjadi milik majikan, kecuali bila diperjanjikan lain. Suatu 
moral right, seperti halnya pada HAKI lainnya, juga berlaku terhadap 
pencipta desain. Hak desain industry pada dasarnya dimiliki oleh pendesain 
atau penciptanya. Pendisain dimaksudkan sebagai seseorang atau beberapa 
orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan desain 
berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, imajinasi, keahlian yang 
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pendesain juga 
memiliki hak desain sebagai hak eksklusif, seperti hak pada HAKI yang lain.

Konvensi dasar dalam perlindungan desain industry adalah konvensi 
paris 1883 yang dilanjutkan dengan konvensi hague 1925 tentang the 
Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial 
and Design. Kemudin TRIPs 1994 juga mengatur desain industry dalam 
cakupan HAKI. Ketentuan hak prioritas seperti pada HAKI lain juga 
diterapkan pada hak design dengan bersandar pada konvensi paris. Namun 
demikian, kelengkapan berkas prioritas harus juga memenuhi syarat 
formal administrative di Indonesia apabila akan didaftarkan di Indonesia. 
Ketentuan hak prioritas diatur pasal 16-17 UU desain industry Indonesia.

B. PENGaLIHaN HaK DaN LIsENsI DEsaIN INDUstrI 
Hak desain industri dapat dialihkan kepada pihak lain dengan melalui 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang 
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur secara 
spesifik dalam Pasal 31-36 BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI .Bagian 
Pertama Pengalihan Hak 

Dalam ketntuan Pasal 31, menjelaskan bahwa :
(1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

a. pewarisan;
b. hibah; 
c. wasiat; 
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 
(2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. 
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(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum 
Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

(4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar 
Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. 

Selanjutnya pada Pasal 32, menyebutkan bahwa Pengalihan Hak Desain 
Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan 
nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi 
Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.  Dalam 
Pasal 33 menyebutkan bahwa Pemegang Hak Desain Industri berhak 
memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi 
untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9, kecuali jika diperjanjikan lain. 

Pasal 34 Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan 
sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan 
lain.

Pasal 35 
(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain 

Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain 
Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. 

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan 
dalam Berita Resmi Desain Industri. 

Pasal 36
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat 

menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau 
memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi 
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan 
Keputusan Presiden. 
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C. PErLINDUNGaN HUKUM tErHaDaP DEsaIN INDUstrI
Pemikiran pentingnya perlindungan tidak terbatasa hanya disuat 

negara saja, melainkan juga butuh perlindungan yang bersifat lintas 
negara (internasional). Hal tersebut terjadi setelah perdagangan melawan 
batas-batas teritorial suatu negara semmakin besar jumlahnya. Pemikiran 
pentingnya suatu hukum di bidang ha milik perindustrian muncul dari 
sekelompok profesional, yaitu Paten Lawyers, yang telah mulai berkumpul 
pada kesempatan Viena World Fair pada tahun 1873. Adanya kebutuhan 
perlindungan hukum tersebut membuat mereka membuat suatu konvensi 
di paris pada tanggal 23 Maret 1883 yang dikenal dengan Paris Union atau 
secara lengkapnya The Paris Convension For The Protection Of Industrial 
Property. Konvensi tersebut merupakan suatu perjanjian untuk melindungi 
milik perindustrian yang meliputi: paten, merek dan desain industry (model-
model, gambar-gambar industry). Konvensi ini telah mengalami beberapa 
revisi, yang dilakukanmelalui peremuan-pertemuan di Brussel (14 Desember 
1900), Washington (2 Juni 1911), Den Haag (6 November 1925), London (2 
juni 1934), Lisabon (31 oktober 1958), dan stockhlom (14 juli 1967).

Di samping konvensi yang dikenal sebagai Paris Unionyang kemudian 
direvisi berulangkali tersebut diatas, telah dibuat pula apa yang dinamakan 
Arrangements khusus dibidang desain, yaitu diantaranya Arrangements 
Den Haag 6 November 1935 tentang deposito internasional dari desain 
industry (The Hague Arrangements Concerning The International Deposit 
of Industrial Patent Oand Design). Dalam pengembangan pengelolaan 
administrasi konvensi paris

Ini dikenal dengan United Bureau For The Protection Of Intellectual 
property) (BIRPI Bivieaux International Reunis Pour la protection de la 
Propriete intellectuelle).

Organisasi BIRPI sebagai pengelola administrasi konvensi dibidang hak 
atas kekayaan intelektual kemudian beralih menjadi WIPO, maka tugas 
dan peran BIRPI diambil alih WIPO. WIPO ini merupakan organisaasi antar 
pemerintah yna dibentuk pada tanggal 14 juli 1967 di stockhlom melalui 
convension establishing the world intellectual property organization atau 
konvensi pembentukan organisasi dunia tentang hak milik intelektual, yang 
kemudian menjadi lembaga Khusus PBB pada tahun 1974. Organisasi ini 
pada prinsipnya bersumber dan berakar dari konvensi Paris tahun 1883 
(paris convention for the protection of industrial property).

Dalam perkembangan terakhir, peran dan tugas WIPO ternate banyak 
di ambil alih GATT, yang akhirnya berganti menjadi WTO (world trade 
organization). Program yang keluar dari WTO diantaranya berupa 
persetujuan tentang aspek-espek dagang hak atas kekayaan intellectual 
(agreement on trade related aspect of intellectual property right, Including in 
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counferfeit Goods/TRIPs) yang sekaligus merupakan bagian dari persetujuan 
pembentukan organisasi pedagangan dunia tersebut.

Sesuai dengan prinsip-prinsip HAKI yang bersifat eksklusif, maka 
perlindungan hukum dibidang desain pun demikian, yaitu melarang pihak 
lain untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat 
mengambil manfaat ekonomi dan suatu desain, apabila tanpa persetujuan 
pemegang hak atas desain tersebut. Adapun bagian dari bidang desain yang 
telah jelas-jelas telah mendapat keteragan hukum tersediri, yaitu desain 
dibidang industry. Hal ini terlihat dari ketentuan konvensi aris, desain 
industry merupakan bagian dari hak miliki perindustrian sesuai dengan 
ketentuan pasal 1 ayat (2) konvensi paris revisi stockhlom 1967 dan 
perubahannya tanggal 28 september 1979, yaitu:

The protection of industrial property has as its object patent, utility models, industrial 
design, trade mark, service marks, trade names. Indication of source or appellation of 
origin, and the repression of unfair competition

Dari pengertian ruang lingkup perlindungan hukum milik perindustrian 
diatas, selanjutnya diterapkan bahwa milik perindustrian itu juga 
mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas pad bidang perindustrian 
dan perdagangan semata, melainkan juga meyangkutbidang-bidang industi 
peranian dan pertambangan bahkan semua barang hasil pabrik atau alamiah 
seperti anggur, gndum, beras, daun tembakau, buah-buahan, ternak, macam 
mineral dan lain-lain (pasal 1 ayat (3) konvensi paris revisi stockhlom 1967) 
dan perubahannya tanggal 28 september 1979.

Salah satu contoh dari inggris tentang pengertian desain yang mendapat 
perlindungan yaitu:

Design means features of pattern, configuration or ornament applied to and article by any 
industrial process or means, being features which appeal to and are judged solely by the 
eye, but does not included a method or principle of construction or features of the shape or 
configuration which are dictated solely by the function which the article to be made in that 
shape or configuration of the perform.

Pengertian diatas merupakan pengetian yang dipakai dalam pasal 1 
ayat 3 registered design act 1949. Pengertian demikian menonjolkan aspek 
estetika sehingga unsure terpenting adalah adanya ketertarikan orang 
untuk memperoleh atau mengunakan barang tersebut karena tampilan 
barang tersebut di desain sedemikian rupa sehingga ondah sesuai dengan 
asas desain, yaitu fungsional dan keindahan.

Di Inggris. Pengaturan bidang desain selain diatur dalam registered 
design act 1949 yang telah diubah menjadi copyright. Design and patent 
act 1988, juga diatur dalam copyright act 1956. Dengan adanya ketiga 
peraturan perundangan-undangan tesebut menunjukan perlindungan 
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desain di ingris sudah begitu cukup memadai. Dari ketentuan yang ada 
dalam ketiga perundang-undangan tersebut maka kita mengenal dua bentuk 
perlindungan hukum dibidang desain tersebut, yaitu desain yang dilindungi 
dengan registered design act 1949 desain yang didaftarkan (registered 
design) dan hak desain (design right) yang dikenalkan dalam copyright, 
design and paten act 1988 hak desain melihat desain tertuju kepada desain 
fungsional dari suatu barang tidak heran bila pengertiannya “the design of 
any aspect of the shape or configuration (whether external or internal) of the 
whole or part of the article’

Sebenarnya Indonesia juga tercatat di WIPO sebagai anggota dari 
perjanjian Den Haag tentang pendaftaran atas desain industry, sejak tanggal 
24 desember 1950. Sayangnya, ketentuan ini tidak dapat dimanfaatkan 
sepenuhnya oleh karena Indonesia waktu itu belum mempunyai UU desain 
industry sendiri yang memungkinkan diterimanya pendaftaran desain 
industry dari dalam maupun luar negeri. Demikian pula pendaftaran desain 
industry ke biro internasional di Janewa oleh orang indonesi tidak pernah 
dimanfaatkan.

Sementara itu, sejak tahun 1988, dengan pertimbangan untuk mengisi 
kekosongan hukum oleh karena belum adanya UU tentang desain industry, 
direktorat hak cipta selama ini (hingga berlakunya UU No31/2000 tentang 
desain industry) menerima permohonan pendaftaran ciptaan untuk 
ciptaan-ciptaan yang sebenarnya lebih tepat untuk digolongkan sebagai 
desain industry dengan mengacu pada ketentuan artikel 2 (7) dan konvensi 
bern tentang perlindungan karya cipta kesusastraan dan artistk (berne 
convention for the protection of literary and artistic work). Artikel 2(7) 
konvensi bern tersebut berbunyi sebagai berikut:

Subject to the provision of article 7 (4) of this convention, it shall be a matter for legislation 
in the countries of the union to determine the extent of the application of their laws to 
works of applied art and industrial designs and models, as well as the condition under 
which such works, design and models shall be protected. Works protected in the country 
of origin solely as design and models shall be entitled in another country of the union only 
to such special protection as is a granted in that country to design and models; however, 
if no such special protection is granted in that country, such work shall be protected as 
artistic works.

Kesempatan ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 
mengajukan pendaftaran ciptaan untuk ciptaan-ciptaan yang seharusnya 
termasuk dalam katergori desain industry, yaitu berupa gambar-gambar 
teknis (technical drawings) untuk melindungi pengalihwujudannya yang 
berbentuk produk-produk yang digambarkan dalam technical drawings 
yang didaftarkan sebagai ciptaan yang termaksud.

Keberadaan pendaftaran ciptaan untuk karya-karya yang sebenarnya 
tergolong karya desain industry ini menjadi masalah hukum yang brepotensi 
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menimbulkan konflik hukum setelah berlakunya UU No.31/2000 tentang 
desain industry pada tanggal 20 desember 2000.

Dari berbagai pemberitahuan dan ulasan dimedia masa tentang UU 
desain industry ini dapat disimpulkan bahwa kwbwradaan UU tersebut 
menimbulkan peluang pengembangan usaha dan sekaligus juga menjadi 
ancaman bagi industry kecil dan menengah.

D. PELaNGGaraN tErHaDaP DEsaIN INDUstrI
Jika terdapat tindakan atau perbuatan dengan sengaja melanggar hak 

pemegang desain atau licensee-nya, perbuatan itu dikualifikasi sebagai 
tindakan atau perbuatan melawan hukum dan si pelaku dapat dituntut 
untuk membayar ganti rugi ataupun penghentian semua perbuatan yang 
dianggap merugikan pemegang hak dan licensee-nya. Penuntu ganti rugi 
tidak menghilangkan hak Negara untuk melakukan pemeriksaan secara 
pidana asalkan diadukan oleh pihak terlanggar karna bersifat delik aduan. 
Tuntutan perdata bisa diselesaikan melalui litigasi dan arbirtrase atau 
penyelesaian alternative yang dipilih oleh para pihak. Pada dasarnya 
terdapat bentuk pelanggaran sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan suatu perbuatan berupa 
membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan 
atau mengedarkan barang yang diberi hak disain industry tanpa 
persetujuan dari pemegang hak atau pemegang lisensinya. Perbuatan 
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan 
atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2. Dengan sengaja melanggar hak moral si pendesain, yakni dengan 
sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya 
dalam sertifikat desain industry, daftar umum desain industry, berita 
resmi desain industry, kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan 
sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan. 
Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh 
lima juta rupiah)

Sesuai dengan hukum acara pidana (UU No.8 Tahun 1981), maka untuk 
melakukan tundak pidana dibidang desain industry ini dilaksanakan oleh 
pejabat polisi Negara serta pegawai negeri tertentu di lingkungan departemen 
yang lingkup tanggung jawabnya meliputi hak desain industry. Penyidik sipil 
harus melaporkan dari mulainya sampai selesainya penyidikan dieruskan 
kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Menurut pasal 107 
KUHAP, dalam penyidikan sudah selesai, maka PPNS menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi.



Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia

89

BaB VII
DEsaIN tata LEtaK sIrKUIt tErPaDU

a. sEJaraH DaN PENGErtIaN DEsaIN tata LEtaK sIrKUIt tErPaDU
1. sEJaraH PErKEMBaNGaN DEsaIN tata LEtaK sIrKUIt tErPaDU

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri 
dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing 
tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk 
itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan 
pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir. 

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi 
Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) 
sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 
16 Dalam hubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Persetujuan 
TRIPs memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara 
anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada Treaty on Intellectual Property 
in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty). 

Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin 
hak dan kewajiban Pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak 
tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk 
membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting untuk merangsang 
aktivitas kreatif Pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal. 
Oleh karena itu, ketentuan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
disusun dalam Undang-undang ini agar perlindungan hak atas Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu dapat diberikan oleh negara apabila diminta melalui 
Permohonan oleh Pendesain atau badan hukum yang berhak atas Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual 
Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi 
para Pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam 
bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-
undang ini sebab sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat 
berfungsi secara elektronis. 
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Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Sirkuit Terpadu 
berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan 
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10 
(sepuluh) tahun, yang dihitung sejak Tanggal Penerimaan atau sejak tanggal 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi 
secara komersial dan tidak dapat diperpanjang. Untuk dapat melaksanakan 
pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat ini pemerintah 
menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang 
Hak Kekayaan Intelektual. 

Dengan mendasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 
the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). 
Berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2. PENGErtIaN DEsaIN tata LEtaK sIrKUIt tErPaDU
Sirkut terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi yang didalamnya 

terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut 
adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta 
dibentuk secara terpadu didalam sebuah simikonduktor yang dimaksudkan 
untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain tata letak adalah kreasi berupa perancangan peletakan tiga 
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen 
tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi 
dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut 
dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pendesain 
adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu.

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.  Pemohon adalah pihak 
yang mengajukan Permohonan.  Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia 
kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain 
untuk melaksanakan hak tersebut.  Pemegang Hak adalah Pemegang Hak 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Pendesain atau penerima hak dari 
Pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit 
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Terpadu. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana 
yang diatur dalam Undang-undang ini. 11. Tanggal Penerimaan adalah 
tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan 
administratif. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang 
memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus 
memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan 
Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta bidang-bidang Hak 
Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan 
Intelektual di Direktorat Jenderal.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak 
lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu 
tertentu dan syarat tertentu.

B. PENGaLIHaN HaK DEsaIN tata LEtaK sIrKUIt tErPaDU
Pada BAB IV PENGALIHAN HAK DAN LISENSI Bagian Pertama Pengalihan 

Hak  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Mengatur ketentuan mengenai 
pengalihan hak dan lisensi. Di dalam ketentuan Pasal 23 menjelaskan bahwa:

(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan 
dengan:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat; 
d. perjanjian tertulis; atau 
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundangundangan; 
(2) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang 
pengalihan hak. 

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar 
Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal 
dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
ini.

(4) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak 
dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu.
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Selanjutnya dalam ketentuan  Pasal 24 Pengalihan Hak Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap 
dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun 
dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

Bagian Kedua Lisensi Pasal 25 Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi 
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan 
semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika 
diperjanjikan lain. 

Pasal 26 Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25, Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau 
memberi Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. 

Pasal 27, menjelaskan bahwa:
(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. 

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan 
dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

Pasal 28, menjelaskan bahwa:
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat 

menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia 
atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi 
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan 
Keputusan Presiden.

C. PErLINDUNGaN HUKUM tErHaDaP DEsaIN tata LEtaK sIrKUIt 
tErPaDU
Objek perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu antara lain sebagai 

berikut:
a. Harus memenuhi syarat orisinil.
b. Dinyatakan orisinil apabila desaintersebut merupakan hasil karya 

pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah 
bersifat umum.
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c. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan 
atau proses produksi.

d. Untuk mendapatkan perlindungan maka desain tata letak sirkuit 
terpadu harus didaftar.

e. Diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut 
dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal 
penerimaan permohonan.

f. Dalam hal telah dieksploitasi secara komersial maka permohonan 
harus diajukan paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal pertama kali 
dieksploitasi.

g. Waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun.

Subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah sebagai berikut.
a. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu 

adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
b. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama 

maka hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali 
diperjanjikan lain.

c. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan 
dinas dalam lingkup lain dalam lingkungan peerjaannya, pemegang 
hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain 
tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian 
lain antara kedua pihak dengan tidakmengurangi hak pendesain 
apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas 
sampaieluar hubungan dinas.

d. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan 
kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata 
letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang 
hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat dialihkan: a) lisensi; b)
pewarisan; c) hibah d)wasiat; e) perjanjian tertulis. Pelanggaran atas hak 
desain tata letak sirkut terpadu dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 300 juta. Adapun apabila tidak mencantumkan 
nama pendesain dalam sertifikat atau dalam daftar umum desain tata letak 
sirkuit terpadu dipidana paling lama 1(satu) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 45.000.000.00. 

D. PELaNGGaraN tErHaDaP DEsaIN tata LEtaK sIrKUIt tErPaDU
Di dalam ketentuan Pasal UU No. 32 Th. 2000 tentang Desai Tata Letak 

Sirkuit Terpadu, telah mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk 
pelanggaran terhadap Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal tersebut 
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sebagaimana terjabar dalam ketentuan BAB IX KETENTUAN PIDANA 
didalam Pasal 42 Ayat (1) & (2) serta termasuk delik dauan, artinya 
tergantung kepada pemegang hak desain nya pada saat mengetahui dan 
merasa hak desainnya di gunakan orang pihak lain, maka pemegang hak 
desain tersebut bisa melaporkan ke Pihak yang berwenang di kepolisian 
setempat. Hal ini menunjukkan perlunya keaktifan pemegang hak desain 
sementara itu pihak yang berwenang lebih bersifat pasif.  

Adapun ketentuan Pasal 42 menyebutkan bahwa:
(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan delik aduan.

Selanjutnya perbuatan yang terjabar dalam  ketentuan dalam Pasal 6, 
menyebutkan bahwa:

(1) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan 
dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang 
Hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain 
antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila 
penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai 
keluar hubungan dinas. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan 
pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan 
kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang 
Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Sedangkan perbuatan-perbuatan tanpa hak yang termasuk melanggar 
hak desain sebagimana terjabar dalam  Pasal 7, menyebutkan bahwa: 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) 
tidak menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya 
dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu. 



Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia

95

Sedangkan ketentuan pada Bagian Kelima Lingkup Hak pada  Pasal 8, 
menyebutkan bahwa :

(1) Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk 
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, 
menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang 
yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah 
diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk 
kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu.

Sementara ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 sebagaimana tersebut 
dibawah ini

1. Pasal 19menjelaskan bahwa :Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, 
seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya 
bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban 
menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya 
Permohonan yang bersangkutan.

2. Pasal 24  menjelaskan bahwa: Pengalihan Hak Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap 
dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu.
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BaB VIII
PErLINDUNGaN VarIEtas taNaMaN

a. sEJaraH DaN PENGErtIaN PErLINDUNGaN VarIEtas taNaM
1. sEJaraH PErKEMBaNGaN PErLINDUNGaN VarIEtas taNaM 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki 
sumberdaya hayati yang sangat beragarn dan sering dinyatakan sebagai 
negara yang memiliki “mega-bioofiversity” Keanekaragaman hayati ini 
adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, 
yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan 
untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk 
mendukung pernbangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya 
dan pernbangunan nasional pada umumnya. Dalam masa pernbangunan 
nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-
batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi 
nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. 

Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang 
pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, 
sebaiiknya Juga membuka peluang masuknya -produk-produk global 
ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan 
perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan penting. Situasi 
perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak 
yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam 
berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, 
pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan juga masa yang 
akan datang keberhasilan pernbangunan pertanian sangat ditentukan 
antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki 
potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karak.teristik varietas tanaman 
tersebut. 

Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 
dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat 
menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui 
pemberian insentif bagi orang atau baclan usaha yang bergerak di bidang 
pemuliaan tanaman yang menghasilkan, varietas baru sehingga mampu 
memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna. Untuk memenuhi 
berbagai keinginan di dalam negeri dan antisipasi perubahan lingkungan 
strategis internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya 
saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya 
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penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas 
untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan 
antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan 
sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu 
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama 
dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu 
individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman 
harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang 
baru, unik, seragam, dan stabil. Salah satu penghargaan adalah memberikan 
perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan 
varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan 
hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong 
semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat 
dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan 
masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus 
merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus 
dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United 
Nations Convention on Biological Diversity, Konvensi Internasional tentang 
Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for the 
Protectlon of New Vanetzes of Plants), dan World Trade Organization/trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights yang antara lain mewajibkan 
kepada negara anggota seperti indonesia mempunyai dan melaksanakan 
peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual 
(HaKI) termasuk pedindungan varietas tanaman. 

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk 
mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan 
perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin 
penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih 
lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu 
yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan 
sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih 
beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan 
hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan 
tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil 
memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan 
tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas. Sesuai 
dengan tujuan pernbangunan nasional, perkembangan sistem agrobisnis 
harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam 
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memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan 
varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan 
masyarakat luas. 

Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan 
yang secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada 
usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, maka 
keberadaan Undangtentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi 
sangat penting Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan 
hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru 
dan pengembangan industri perbenihan. Dalam pelaksanaannya undang-
undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan 
keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT. Jangkauan 
pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemberian hak kepada 
pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang 
mempunyai ciri baru, unik, stabil seragam, dan diberi nama. Untuk 
mendapatkan hak PVT, pemulia atau -pihak yang dikuasakan untuk itu 
harus mengajukan permohonan hak PVT Dengan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam undang-undang ini kepada kantor PVT. Hak PVT 
diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk 
tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan 
setelah diberikan Sertifikat hak PVT.

Untuk mendapatkan Sertifikat hak PVT, permohonan wajib didaftarkan, 
diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh kantor PVT. Hak tersebut dapat 
dilaksanakan sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak lain untuk 
memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial melalui 
perjanjian. Hak yang diatur dalam undang-undang ini mencakup antara 
lain memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan 
propogasi, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor. 
Kepada pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan 
untuk melaksanakannya di Indonesia. Apabila hak PVT tidak dilaksanakan 
tanpa alasan yang sah menurut undangini, maka pemegang hak PVT dapat 
dituntut untuk memberikan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang memenuhi 
syarat melalui Pengadilan Negeri.

Hak PVT berakhir apabila telah habis jangka waktu berlakunya, 
dibatalkan, atau dicabut karena syarat-syarat kebaruan dan keunikan tidak 
dipenuhi, atau keseragaman dan kestabilan yang diatur dalam undang-
undang ini tidak dipenuhi, atau pemegang hak PVr mengajukan permohonan 
pencabutan hak PVT-nya secara tertulis. Pihak lain yang dirugikan 
sehubungan dengan pemberian hak PVT dapat menuntut pembatalan 
melalui Pengadilan Negeri.
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2. sEJaraH PErUNDaNG-UNDaNGaN PErLINDUNGaN VarIEtas 
taNaM
Dalam membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu 

didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul.  
Sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan 
tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka 
merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak 
manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan.

Guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun 
badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam 
rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau 
pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu 
serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.

Sesuai dengan konvensi internasional, pengaturan  perlindungan 
varietas tanaman, tentunya  dengan mendasarkan pada:

1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran 
Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3680);

 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3478); 

4.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 
Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara 
Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

7.  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3888).

Maka ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman Terpadu.
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3. PENGErtIaN PErLINDUNGaN VarIEtas taNaM 
Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang 

diberikan oleh negara dan diwakili oleh pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan 
oleh kantor perlindungan varietas tanaman (PVT). Perlindungan hukm 
diberikan terhadap varietas tanaman yang diberikan oleh pemulia tanaman 
melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian 
kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan 
suatu varietas, sesuai metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan 
mempertahankan kemurniah benih varietas yang dihasilkan. Pemulia tanaman 
disingkat pemulia adalh orang yang meleksanakan pemulia tanaman.

Objek perlindungan hak PVT adalah varietas tanaman yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan UU perlindungan varietas tanaman (disingkat 
UUPVT). Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis 
atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, 
daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kuombinasi 
genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh 
sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak 
tidak mengalami perubahan.

Varietas tanaman yang dapt diberi perlindungan hukum adalah varietas 
tanaman yang memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:

1. Jenis atau spesies baru. Maksudnya, baru apabila pada saat penerimaan 
permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari 
varietas diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah 
diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman 
yang semusim dan enam tahun untuk anaman tahunan.

2. Bersifat unik. Dianggap unik karena varietas tesebut dapat dibedakan 
secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui 
secara umum  pada saat pnerimaan permohonan hak PVT.

3. Jenis varietas tanaman seragam. Artinya, apabila sifat-sifat utama 
atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun 
bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang bebeda-beda.

4. Jenis varietas bersifat stabil. Dianggap stabil apabila sifat-sifatnya 
tidak menalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, 
atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan kusus tidak 
mengalami erubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

5. Varietas tanaman harus diberi nama. Nama ini selanjutnya diberi 
nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa:
a. Masa varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa 

perlindungannya telah habis;
b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap 

sifat-sifat varietas;
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c. Penamaan varietasdilakukan oleh pemohon hak PVT dan 
didaftarkan pada kantor PVT;

d. Bila ditolak maka permohonan wajib mengganti nama tersebut;
e. Bila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas 

lain maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
f. Nama varietas yang diajukn dapat juga diajukan ssbagai merek 

dagang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan hukum varietas tanaman keberlakuannya tidak absolut 

sebagaimana hak cipta, namun dibatasi. Jangka waktu berlaku hak PVT 
selama 20 tahun untuk tanaman semusim. Untuk tanaman tahunn selama 
25 tahun dihitung sejak tanggal pembaian hak PVT oleh negara. Sebelum 
diberikan hak, diberikan hak sementara yang berlaku sejak tnggal pgajuan 
permohonan sampai dengan diberikannya hak. Sementara itu, subjek 
hukum yang diberikan perlindungan hak PVT adalah pemulia – orang 
pribadi atau badan hukum pemulia, orang atau badan hukum lain dapat 
menjadi subjek hukum hak PVT yang menerima peralihan hak dari pemulia  
melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian lisensi dalam bentuk noyariel, 
tau sebab-sebab lain, misalnya lisnensi wajib karena putusan pengadilan.

Pemulia atau orang yang yang melaksanakan pemuliaan, bisa berupa 
badan hukum, apabila varietas yang dapat memenuhi syarat-syarat tersebut 
diperoleh melalui perjanjian kerja atau pesanan, dimana pihak yang 
memberikan kerja atau pemesan badan hukum maka hak PVT diberikan 
dan dipegang oleh badan hukum tersebut sebagai pemulia.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT selain memenuhi 
ketentuan-ketentuan hukum administrasi dan hukum perdata juga 
hukum pidana. Pemulia atau pemegang hak PVT berikutnya mendapatkan 
hak untuk menggunakan varietas miliknya, seperti memperbanyak, 
menyiapkan untuk tujuan propagasi, menawarkan, mengiklankan, menjual 
dan lainnya.

B. sUBYEK PErLINDUNGaN VarIstas taNaM
Yang menjadi Subjek Perlindungan Varietas Tanaman, diatur dalam  

Bagian Keempat Pasal 5 ayat (1)-(3). Dalam ketentuan tersebut menjelaskan 
bahwa subyek Perlindungan Varietas Tanaman, adalah sebagai berikut:

1. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, 
atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang 
hak PVT sebelumnya.

2. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka 
pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali 
diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 
pemulia.
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3. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak 
yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali 
diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 
pemulia.

C. JaNGKa WaKtU PErLINDUNGaN VarIstas taNaM
Negara-negara berkembang seperti Indonesia kaya akan sumber daya 

alam (SDA) namun, sangat miskin dalam hal riset and development (R&D) 
sedangkan negara maju miskin akan sumber daya alam (SDA) namun kaya 
akan riset and development (R&D). Dengan adanya Perlindungan varietas 
tanaman (PVT) diharapkan akan memacu invensi dan inovasi berbasis 
sumber daya alam di bidang pertanian. Para pemulia tanaman akan 
terpacu untuk merakit varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat 
bagi masyarakat luas. PVT pun menjamin akan perlindungan atas sumber 
kekayaan alam (plasma nutfah). Sudah saatnya Indonesia menggalakkan 
riset di bidang pertanian secara besar-besaran. Sumber daya alam kita 
melimpah ruah, namun jika kita hanya diam dan tidak melakukan riset 
di bidang pertanian secara besar-besaran maka kita tetap tidak akan 
berkembang menjadi negara yang maju di bidang pertanian. Lihat saja 
negara New Zealand dengan satu produk buah Kiwinya bisa mengguncang 
dunia, lihat pula beranekaragam bunga-bunga hias hasil para pemulia 
tanaman dari Thailand banyak di buru oleh orang-orang di seluruh dunia, 
bahkan tak jarang orang-orang dari Indonesia menghabiskan uangnya 
di negeri gajah itu untuk memborong tanaman-tanaman hias langka dan 
terbaru. Maka, sudah saatnya kita merakit varietas-varietas unggulan baru 
baik itu buah-buahan, sayuran, tanaman pangan, obat-obatan.

Modal awal sudah kita miliki yaitu kekayaan plasma nutfah yang melimpah 
ruah, sekarang tinggal menunggu kreatifitas para pemulia tanaman (breeder) 
untuk menghasilkan tanaman-tanaman baru yang bernilai ekonomi dan 
memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Setelah para pemulia 
tanaman itu menghasilkan varietas-varietas tanaman baru, sangat penting 
sekali pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum atas karya 
yang dihasilkannya yaitu dengan pemberian sertifikat varietas tanaman 
(PVT). Selain varietas-varietas tanaman baru, departemen pertanian pun 
harus memberikan perlindungan bagi varietas-varietas tanaman lokal yang 
telah menjadi milik masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang 
banyak menghasilkan invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni, dan sastra termasuk varietas baru di bidang pertanian. Bangsa 
yang besar tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, buat apa kaya 
akan sumber daya alamnya, jika ternyata kita sebagai anak bangsa “miskin 
berfikir, miskin berkreasi dan miskin bermimpi”.
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Kita sebagai bangsa agraris masih harus bersyukur dengan cara 
selalu berfikir, mencipta, serta berkreasi. Oleh karena itu, kita harus bisa 
membangkitkan kreatifitas di bidang pertanian caranya tentu dengan 
menemukan banyak varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat dan 
bernilai ekonomi. Untuk merangsang kreatifitas ini Perlindungan Varietas 
Tanaman (PVT) bisa menjadi salah satu jalan.

Lihat saja data berikut ini, Pada tahun 1990 pengeluaran untuk kepentingan 
riset bioteknologi di Amerika Serikat mencapai $ 11 miliar, dua pertiganya 
berada di sektor swasta. (Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual, 
2001). Kita bisa melihat besarnya dana riset yang dilakukan oleh negara maju 
di bidang pertanian ini sangat jauh dengan dana riset indonesia. Semoga saja 
dengan di sahkannya UU no 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas 
tanaman (PVT) akan semakin memacu riset pertanian di Indonesia. Pilihan 
ada di tangan kita semua, apakah kita akan selamanya menjadi negara yang 
kaya akan sumber daya alam, namun miskin invensi dan inovasi. Indonesia 
baru menjadi Indonesia sebenarnya jika kaya akan sumber daya alam namun 
manusianya pun kaya juga dengan invensi dan inovasi di bidang pertaniannya.

Di dalam mengajukan permohonan Hak PVT, pemohon harus memenuhi 
beberapa persyaratan terlebih dahulu. Adapun Persyaratan Permohonan 
Hak PVT, adalah sebagai berikut:

1. PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies 
tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberikan nama.

2. Tanaman sebagaimana yang dimaksud adalah tanaman semusin dan 
tanaman tahunan.

3. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan 
permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari 
varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau 
sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah 
diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk 
tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

4. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat 
dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya 
sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan 
hak PVT.

5. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau 
penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi 
sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

6. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami 
perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang 
diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami 
perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.



Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia

105

7. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang 
selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan 
ketentuan bahwa :
a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa 

perlindungannya telah habis;
b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap 

sifat-sifat varietas
c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan 

didaftarkan pada Kantor PVT;
d. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan poin 2, maka 

Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta 
penamaan baru;

e. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk 
varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas 
tersebut;

Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran 
PVT dari dalam negeri bisa langsung mengajukan ke Pusat Perlindungan 
Varietas Pertanian dan Perijinan Pertanian (PVTPP) atau melalui jasa 
Konsultan PVT terdaftar. Adapun pendaftaran PVT yang tidak bertempat 
tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui 
Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia selaku kuasa.

Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman, 
sebagaimana berikut:

1. Terhitung 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT
2. Terhitung sejak 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan 

permohonan hak PVT dengan hak prioritas.
Jangka waktu perlindungan PVT adalah 20 tahun untuk tanaman 

semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.
Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 4 (1) Jangka waktu 

PVT a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim; b. 25 (dua puluh 
lima) tahun untuk tanaman tahunan. (2) Jangka waktu PVT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. (3) Sejak 
tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor 
PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan 
perlindungan sementara.

BAB VI BERAKHIRNYA HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 
Bagian Pertama Umum Pasal 56 Hak PVT berakhir karena: a. berakhirnya 
jangka waktu; b. pembatalan; c. pencabutan. Bagian Kedua Berakhirnya 
Jangka Waktu Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 57 (1) Hak 
PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Kantor PVT mencatat berakhirnya 
hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita 
Resmi PVT. Bagian Ketiga Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman 
Pasal 58 (1) Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. (2) Hak PVT 
dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata: a. syarat-syarat kebaruan 
dan/atau keunikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/
atau ayat (3) tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; b. syarat-syarat 
keseragaman dan/atau stabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (4) dan/atau ayat (5) tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; 
c. hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. (3) Hak PVT 
tidak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar alasan-alasan yang 
ditetapkan pada ayat (2). Pasal 59 (1) Dengan dibatalkannya hak PVT, maka 
semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak 
tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan 
Pengadilan Negeri. (2) Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT 
dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT. 

Bagian Keempat Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman 
Pasal 60 (1) Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. (2) Hak 
PVT dicabut berdasarkan alasan: a. pemegang hak PVT tidak memenuhi 
kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan; 
b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak 
sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2; c. pemegang hak PVT tidak 
mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah 
mendapatkan hak PVT; d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih 
varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau e. pemegang hak PVT 
mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara 
tertulis kepada Kantor PVT. Pasal 61 (1) Dengan dicabutnya hak PVT, hak 
PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut. (2) Kantor 
PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan 
mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT. Pasal 62 Dalam hal hak PVT 
dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, apabila pemegang hak 
PVT telah memberikan lisensi maupun Lisensi Wajib kepada pihak lain dan 
pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara sekaligus kepada 
pemegang hak PVT, pemegang hak PVT berkewajiban mengembalikan 
royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi 
maupun Lisensi Wajib.

D. PELaNGGaraN tErHaDaP PErLINDUNGaN VarIstas taNaM
Pada dasarnya, hukum dalam UUPVT adalah hukum perdata yang 

operasiannya bersifat administratif. Pengaturan dan penentuan hak-
hak PVT seperti pada objek apa hak PVT melekat; kepada siapa hak 
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perlindungan diberikan; bagaiman kewajiban pemulia atau pemegang hak 
PVT; bagaimana cara mengajukan permohonan untuk memperolah hak 
PVT; bagaiman syarat dan cara mengajukan banding apabila permohonan 
ditolak; dengan cara bagaiman hak PVT dialihkan, dan masih banyak lagi. 
Ketentuan tersebut masuk ruang lingkup hukum administrasi publik.

UUPVT memuat berbagai ketentuan hukum perdata tentang bagaimana 
menegakkan hak-hak pemulia atau hak pemegang PVT, terutama mengatur 
dan menentukan penegakan hukum perdata bila hak PVT dilangar dengan 
menurut seara perdata, misalnya penggantian kerugia. Meskipun tuntutan 
penggantian kerugian semacam itu dapat pula melalui pasal 1365 BW 
tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Hak-hak pemulia atau hak pegang PVT dipertahankan pula melalui 
hukum pidana. Walaupun perlindungan hukum melalui hukum pidana 
tersebut hak PVT dirumuskan dalam empat pasal saja, tetapi positifnya 
sangat tinggi dan kuat. Oleh karena sanksi pelanggaran hukum pidana 
wujudnya suatu penderitaan dan pelaksanaannya sangat keras maka 
mengandung sifat menakut-nakuti. Sifat menakut-nakuti tidak mungkin 
dapat dihilangkan dari ancaman pidana yang dicantumkan dalam rumusan 
tindak pidana.

Perlindungan hukum pidana terhadap hak PVT bukan saja mengenai 
hak PVT yang sudah diberikan oleh negara (seperti pihak yang tidak berhak 
atas PVT memproduksi, menjual, dan lain-lain varietaas tnaman hak PVT 
miliknya), tetapi juga melindungi kepentingan hukum sebelum hak PVT 
diberikan (seperti dilarangnya konsultan PVT dan atau seluruh pegawai 
dilingkungan kantor PVT untuk membocorkan kerahasiaan varieas dan 
seluruh dokumen permohonan hak PVT).

Tindak pidana PVT dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum 
pemulia atau pemegang hak PVT dari perbuatan-perbuatan yang 
mengurangi, meniadakan atau menyerang hak PVT.

Hukum pidana dalam UUPVT hanya dimuat dalam 6 pasal, yakni dari 
pasal 70 s/d pasal 75. Pasal 70 memuat hukum pidana formil tentang 
penyidikan tentang kejahatan PVT, selebihnya mengatur mengenai hukum 
pidana materiel. Akan tetapi, suatu pasal yakni pasal 75 menetapkan bahwa 
semua tindak pidana dibidang hak PVT berupa pelanggaran. Sementara 
itu, mengenai tindak pidana dirumuskan masing-masing pada pasal 71, 72, 
73, dan pasal 75. Meskipun hanya ada empat pasal namun sesungguhnya 
tindak pidana PVT ada lima macam, yakni ditambah pasal 72 yang memuat 
dua macam tindak pidana PVT.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 71 Barangsiapa dengan sengaja 
melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 72 Barangsiapa dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan 
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 73 
Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk 
tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 
74 Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima tahun 
dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 75 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini adalah tindak pidana 
kejahatan. 

Hal-hal yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindungan 
Varietas Tanaman, adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, 
sepanjang tidak untuk tujuan komersial;

2. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, 
pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;

3. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam 
rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan 
memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.
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