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Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 
tidak berlaku terhadap: 
i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 

untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan 
penyediaan informasi aktual;  

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah 
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser 
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pasal 112  
Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan 
Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah). 
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SAMBUTAN 

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 

 

 

 

Om Swastiastu, 

Kami memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa,karena atas limpahan anugrah 

dan karuniaNYA, telah terbit Buku Hak Kekayaan Intelektual, 

sebagai materi ajar dalam proses pembelajaran HKI di Fakultas 

Hukum  Universitas Udayana (FH UNUD). Kami menyambut baik 

terbitnya Buku HKI ini, semoga buku ini bermanfaat tidak hanya 

bagi para mahasiswa di FH UNUD, namun juga dipergunakan 

sebagai bahan referensi bagi para peneliti, maupun praktisi yang 

menekuni perkembangan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.  

Dengan terbitnya Buku Hak Kekayaan Intelektual ini, maka 

bertambah pula koleksi buku yang disusun oleh para dosen dari FH 

UNUD, perkembangan tersebut tentu sangat menggembirakan dan 

kami menyambut dengan baik. Para penulis agar secara 

berkesinambungan mencermati dan mengkaji perkembangan terkini 

dari hukum yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, baik 
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dalam kaitannya dengan tatanan hukum lokal, nasional maupun 

global, agar senantiasa relevan dengan hukum positif yang berlaku 

di masyarakat. 

Kami mengucapkan selamat atas telah terbitnya Buku Hak 

Kekayaan Intelektual ini semoga bermanfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. Semoga para penulis terus berkarya dan 

melahirkan ciptaan-ciptaan buku lainnya untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan hukum. 

Denpasar,  26 Oktober 2016 

 

 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana 

 

 

Prof. Dr. I Made Arya Utama,SH,M.Hum. 

NIP. 19650221 199003 1 005 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang 

Hyang Widi Wasa,  atas berkat dan anugerah-Nya,  penyusunan 

Buku Hak Kekayaan Intelektual  ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya.  Buku ini disusun sebagai bahan referensi dalam proses 

pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual. Pengkajian jenis 

Kekayaan Intelektual (KI) dalam buku ini disajikan sesuai dengan 

perkembangan perlindungan  KI baik secara nasional maupun 

internasional. 

Paparan materi dalam buku ini memuat tentang konsep 

perlindungan Kekayaan Intelektual, teori-teori, Convention/Treaty, 

perundang-undangan sistem perlindungan, perjanjian lisensi, 

penyelesaian sengketa, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan 

Hak Kekayaan Intelektual.  

Diharapkan keberadaan buku ini bermanfaat bagi 

perkembangan khasanah hukum di bidang Kekayaan Intelektual, 

khususnya bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah HKI, para 

peneliti serta para pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual. 
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Buku ini masih sangat sederhana, tentunya diharapkan saran-

saran dalam rangka penyempurnaannya. Buku ini berhasil terbit 

selain atas kerja keras Tim Penyusun, juga mendapat dukungan 

baik moril maupun material dari Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Udayana serta Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas 

Udayana tahun 2016, untuk itu disampaikan terima kasih. 

 

 

Denpasar, 15 Oktober 2016 

 

 

Tim Penyusun 
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I. IDENTITAS MATA KULIAH 

 

Nama Mata Kuliah : Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Kode Mata Kuliah : BII5240 

SKS : 2SKS 

Prasyarat : - 

Semester : V 

Status Mata Kuliah : Wajib 

Tim Pengajar  :  Dr.  Ni Ketut Supasti Dharmawan ,SH, 

M.Hum, LLM 

  Dr. Wayan Wiryawan, SH, MH 

  Ngakan Ketut Dunia, SH,MH  

                                        Nyoman Dharmada ,SH,MH  

  Nyoman Mudana, SH,MH 

         A.A. Sagung Wiratni Dharmadi,SH,MH  

  Ida Ayu Sukihana, SH,MH  

  A.A. Sri Indrawati,SH 

  IB Putra Atmadja,SH, MH 

 

 

II. DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN 

 

Substansi Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual ini 

mencakup aspek-aspek  hukum dari Hak Kekayaan Intelektual 

dibidang: Hak Industri  (Industrial Rights) dan Hak Cipta (Copy 

Rights), filosofi dan konsep perlindungan, teori-teori, serta  

rasionalitas perlindungan berkaitan dengan hak ekonomi dan hak 

moral atas karya-karya intelektual,   prosedur untuk memperoleh 

perlindungan hukum, jangka waktu perlindungan serta sanksi 

hukum atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, 
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Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang,Desaian Tata Letak 

Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman). 

Perlindungan hukum atas karya-karya intelektual 

berlandaskan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu 

tertuang dalam ketentuan hukum nasional serta perlindungan 

secara internasional yang tertuang dalam berbagai Treaty dan 

International Convention dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 

atau yang sekarang istilahnya digunakan Kekayaan Intelektual (KI). 

Sehubungan dengan hal tersebut maka substansi perkuliahan Mata 

Kuliah HKI (dalam konteks ini masih digunakan istilah HKI karena 

nama Mata Kuliahnya adalah HKI) selain mencakup teori, konsep 

dan pembahasan kasus hukum dalam dimensi nasional di 

Indonesia, juga yang berdimensi internasional. Dalam pendalaman 

materi mahasiswa diwajibkan untuk membuat paper/tugas-tugas 

dengan menganalisis kasus ( Keputusan MA , Pengadilan Niaga) 

tentang berbagai kasus HKI serta dalam pembahasannya 

menggunakan teori-teori HKI untuk menganalisnya dan 

menjelaskan mengapa HKI penting mendapat perlindungan 

hukum. 

 

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

Pada akhir perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa  

diharapkan memahami dan mampu membedakan jenis serta 

rasionalitas  sistem perlindungan HKI,  mampu mengevaluasi 

konsep individual rights vs communal rights,  mampu  menganalisis  

dan mengevaluasi persoalan-persoalan hukum dalam  praktek 

yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan mampu 

mengaplikasikan teori hukum  serta norma-norma hukum HKI 

dalam memecahkan kasus  HKI yang terjadi dalam praktek 
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IV. MANFAAT MATA KULIAH 

 

Manfaat yang diperoleh setelah menempuh Mata Kuliah HKI 

adalah manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis manfaatnya 

adalah untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya 

perkembangan terkini dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual baik 

dalam sekala internasional, regional, nasional, maupun lokal. 

Sementara itu secara praktis,  manfaat Mata Kuliah ini terutama 

untuk melindungi karya-karya HKI yang dihasilkan oleh 

masyarakat Indonesia, serta untuk melindungi karya-karya HKI 

asing sehingga dapat meningkatkan law enforcement di bidang HKI. 

 

V. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH 

 

Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  merupakan 

mata kuliah Wajib yang ditawarkan pada semester 5 (lima). 

Berdasarkan pada Keputusan Rektor  Universitas Udayana Nomor: 

980/Un14.1.11/PP/2013 Tentang Buku Pedoman Pendidikan 

Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013 dan Keputusan 

Rektor  Universitas Udayana Nomor: 849/Un14.1.11/PP/2013 

Tentang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 

2013. Tidak dipersyaratkan secara khusus untuk menempuh Mata 

Kuliah HKI, hanya saja dalam di FH UNUD Mata Kuliah ini 

ditawarkan pada Semester V, itu berarti mahasiswa yang belum 

mencapai Semester V belum wajar menempuh Mata Kuliah HKI. 
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VI. ORGANISASI MATERI 

 

Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan, yang dapat digambarkan secara sistematis, sebagai 

berikut : 

I. Pengantar HKI:  

1. Pendahuluan 

2. HKI Dalam Dimensi International dan Nasional,  

3. Pengertian & Konsep Perlindungan HKI dan  Teori 

4. Jenis Hak Kekayaan Intelektual 

5. Penutup 

 

II. Hak Cipta 

1. Pendahuluan  

2. Pengertian, Dasar Hukum, Lingkup Hak Cipta, Dan Konsep 

Perlindungannya 

3. Pengalihan Cipta dan Lisensi 

4. Lembaga Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta Indonesia 

5. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta 

6. Pelanggaran Hak Cipta dan Penegakan Hukumnya  

7. Penutup 

 

III. Merek 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian Merek, Dasar Hukum, dan Sistem Perlindungan 

Merek 

3. Perlindungan Merek Terkenal 

4. Jangka Waktu Perlindungan Merek  

5. Pengalihan Merek dan Lisensi  

6. Pelanggaran Merek, Gugatan dan Tuntutan Pidana 

7. Merek dan an Indikasi Geografis 
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8. Tata Cara Pendaftaran Merek Di Indonesia 

9. Indikasi Geografis di Indonesia 

10. Tata cara Pendaftaran Tata Cara Pendaftaran Indikasi 

Geografis Di Indonesia 

11. Penutup 

 

IV. Paten 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten 

3. Sistem Perlindungan, Proses Permohonan Pendaftaran dan 

Pemeriksaan Paten 

4. Jangka Waktu Perlindungan Paten 

5. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten 

6. Lisensi Wajib 

7. Penyelesaian Sengketa Paten 

8. Penutup 

 

V. Desain Industri 

1. Pendahuluan 

2. Konsep dan Sistem Perlindungan Desain Industri 

3. Subyek dan Obyek Desain Industri 

4. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 

5. Pengalihan Hak dan Lisensi  

6. Pelanggaran Hak Desain Industri dan Penyelesain Sengketa 

7. Penutup 

 

VI. Rahasia Dagang 

Pengertian, Dasar Hukum, dan Lingkup Rahasia Dagang  

1. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang 

2. Pengalihan Hak dan Lisensi  

3. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa 



 

6 

VII. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Varietas 

Tanaman (VT) 

1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

2. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

3. Subyek dan Obyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

4. Sistem Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

5. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

6. Lisensi 

7. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

8. Ketentuan Pidana dalam Unda-undang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu (DTLST) 

9. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

10. Pengertian Varietas Tanaman (VT). 

11. Pengaturan Varietas Tanaman (VT) 

12. Varietas Tanaman (VT) yang diberi Perlindungan Varietas 

Tanaman (PVT) 

13. Subyek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

14. Pendaftaran Hak PVT 

15. Jangka Waktu Perlindungan PVT 

16. Pengalihan Hak PVT 

17. Berakhirnya Perlindungan Hak PVT 

18. Ketentuan Perdata Dan Pidana  Hak Perlindungan Varietas 

Tanaman (PV) 

19. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Sistem Paten 

20. Penutup 
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VII. METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES 

PEMBELAJARAN 

 

Proses pembelajaran mata kuliah HKI menggunakan metode 

Student Learning Centere (SCL), salah satu jenisnya adalah metode 

Problem Based Learning. Proses pembelajaran berbasis aktif learning , 

mahasiswa yang aktif, dosen memfasilitasi, bukan traditional 

teaching.. 

Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. 

Proses Pembelajaran diampu oleh Tim Dosen dan proses 

perkuliahan dilaksanakan sebanyak 7 kali, dan tutorial 7 kali. 

Melalui 14 kali pertemuan yang terdiri dari proses perkuliahan dan 

tutorial diharapkan hsil pembelajaran dapat dicapai. Untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik, dilakukan dengan penilaian 

melalui ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester 

(UAS) yang diselenggarakan masing-masing satu kali pertemuan. 

Penilaian juga dilakukan melalui pemberian tugas-tugas  atau 

latihan selama masa perkuliahan sebelum dan dan setelah UTS. 

Dengan demikan, keseluruhan tatap muka pertemuan untuk 

perkuliahan, tutorial dan ujian-ujian berjumlah 16 kali. 

Perkuliahan atas pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok 

bahasan dipaparkan dengan alat bantu papan tulis, power point slide, 

dan penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses 

oleh mahasiswa. Mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) 

sebelum mengikuti perkuliahan dengan mencari bahan materi, 

membaca, dan memahami pokok-pokok bahasan yang akan 

dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. 

Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran dua arah, 

yakni pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. 



 

8 

Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas tutorial, terdiri atas 

discussion task, study task, dan problem task sebagai bagian dari self 

study. Tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang 

terdapat pada setiap jenis tugas-tugas. Kemudian presentasi dan 

berdiskusi di kelas tutorial. 

 

VIII. TUGAS-TUGAS 

 

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan 

mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. 

Serta sesuai dengan yang tercantum dalam Block Book, SAP 

maupun Kontrak Perkuliahan. Tugas-tugas ada yang bentuknya 

individual, berkelompok, baik yang harus dipresentasikan maupun 

, tugas yang didiskusikan dalam kelompok-kelompok kecil selama 

tutorial berlangsung. 

 

IX. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN 

 

Ujian-ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk essay 

dalam masa tengah semester dan akhir semester. Pada Ujian tengah 

semester (UTS)  diujikan pokok Bahasan 1, 2, 3 serta bagian-bagian 

tutorialnya. Sedangkan ujian akhir semester ( UAS ) dilakukan atas 

keseluruhan materi perkuliahan  beserta bagian bagian tutorialnya. 

Penilaian meliputi aspek hard skills dan aspek soft skills. Penilaian 

hard skill dilakukan  melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. 

Penilaian soft skill meliputi penilaian atas kehadiran, keaktifan, 

kemampuan presentasi, penguasaan materi, argumentasi, disiplin, 

etika dan moral berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka 

selama perkuliahan dan tutorial. Nilai soft skill ini merupakan nilai 

tutorial yang dijadikan sebagai nilai tugas. Nilai Akhir Semester 
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(NA) diperhitungkan menggunakan rumus seperti pada Buku 

Pedoman Pendidikan FH UNUD 2013, yaitu: 

       (UTS + TT )  + 2 (UAS) 
                 2  

NA =    
                        3 

Sistem penilaian mempergunakan skala 5 (0-4) dengan rincian 

dan kesetaraan sebagai berikut: 

 

Skala Nilai  
Penguasaan 
Kompetisi 

Keterangan dengan 
skala nilai 

Huruf Angka 0-10 0-100 

A 
B 
C 
D 
E 

4 
3 
2 
1 
0 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Sangat kurang 
Gagal  

8,0-10,0 
7,0-7,9 
5,5-6,4 
5,0-5,4 
0,0-4,9 

80-100 
70-79 
55-64 
50-54 
0-49 

 

 

X. BAHAN PUSTAKA 

 

Bahan hukum yang digunakan dalam buku ajar ini terdiri 

dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang 

digunakan sebagai referensi dalam perkuliahan. 

Convention- Treaty-PerUndang-Undangan 

 Berne Convention, Paris Convention. 

 WTO, TRIPs Agreement. 

 UU No. 28 Tahun 2012 , UU No. 14 Tahun 2001, UU No. 15 

Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2000, UU No.31 Tahun 2000. 
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XI. JADWAL PERKULIAHAN 

 

Jadwal perkuliahan secara rinci sebagai berikut: 

NO PERTE
MUAN 

TOPIK KEGIATAN 

1 I Pengantar Hak Kekayaan 
intelektual 

Perkuliahan 1 

2 
 

II 
 

 Study Task :Mendiskusikan 
perbedaan  Jenis-Jenis HKI 
&Perlindungannya 

 Communal Rights vs Individual 
Rights, Teori-teori hukum yang 

relevan dengan perlindungan 
HKI 

 
Presentasi 
Tugas/Tutorial 1 

3 III Hak Cipta Perkuliahan 2 

4 IV  Komputer : Close Source vs Open 
Source Software 

 Study Task- Problem Task : Lagu 
My Love milik siapa? 

Presentasi 
Tugas/Tutorial 2 

5 V Merek   Perkuliahan 3 

6 VI  Problem Task : Diva Collection  vs 

Diva Collection 
 Problem Task : Indikasi Gografis 

Presentasi 
Tugas/Tutorial 3 

7 VII UJIAN TENGAH SEMESTER  

8 VIII Paten Perkuliahan 4 

9 IX Problem Task :Pembatalan Paten Oleh 

Pihak Ketiga 
Presentasi 
Tugas/Tutorial 4 

10 X Desain Industri Perkuliahan 5 
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NO PERTE
MUAN 

TOPIK KEGIATAN 

11 XI ProblemTask : Pendaftaran Desain 

Industri ditolak Dirjen HKI 
Presentasi 
Tugas/Tutorial 5 

12 XII Rahasia Dagang Perkuliahan 6 

13 XIII  Study Task: Perlindungan Rahasia 
Dagang 

 Problem Task: Bosan Jadi Pegawai 

Membuka Usaha Sendiri 

Presentasi 
Tugas/Tutorial 6 

14 XIV Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
(DTLST) dan Varietas Tanaman 
(VT) 

Perkuliahan 7 

15 XV  Tutorial DTLST dan VT Presentasi 
Tugas/Tutorial 
7 

16 XVI UJIAN AKHIR SEMESTER  
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PERTEMUAN I 

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

 

1. Pendahuluan 

Pada pertemuan pertama ini diawali dengan membahas 

Kontrak Perkuliahan beserta Satuan Acara Perkuliahan. Sebagai 

pokok bahasan yangpaling awal dalam perkuliahan HKI adalah 

memberikan ulasan umum tentang hukum yang melendasi 

perlindungan berkaitan dengan Kekayaan Intelektual serta jenis-

jenisnya, baik dalam dimensi nasional maupun internasional. 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan 

perkuliahan pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan 

mengenai peristilahan, pengertian, jenis-jenis Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI), dasar  hukumnya baik secara nasional maupun 

internasional. 

Materi perkuliahan  pertama ini tentang Pengantar HKI ini 

sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan kedua. 

 

2. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dimensi Internasional 

dan Nasional 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  atau Intellectual Property 

Rights (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu  hak 

kebendaan yang tidak berwujud (intangible rights). Berkaitan 

dengan HKI, sstilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah 

“Kekayaan Intelektual (KI).” Singkatan HKI tidak lagi 

dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti 
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istilah yang mayoritas di terapkan di negara-negara lain.2 Prihal 

perubahan istilah yang digunakan di Indonesia dari HKI menjadi 

KI juga dapat diketahui melalui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 25  Bagian Ketujuh PerPres ini 

disebutkan nama Direktoratnya adalah “Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual”, bukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Sehubungan dengan hal tersebut singkatan selanjutnya 

dalam tulisan ini akan menggunakan istilah “KI” 

Konsep perlindungan dari KI ini berakar dari  negara-negara 

maju yang berasal dari negara barat. Negara yang pertama kali 

memiliki Undang-Undang KI adalah Italia, Venice, yaitu pada 

tahun 1470 penemu (inventor) seperti Caxton, Galileo, Guttenberg, 

mereka memiliki hak  monopoli berupa hak paten atas temuan-

temuanya. Inggris memiliki hukum paten, yaitu Statute of 

Monopolies (1623). Sementara itu, di Amerika sudah memiliki 

Undang-Undang Paten sejak  tahun 1791.3 

Setelah dimilikinya perundang-undangan tentang kekayaan 

intelektual di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, 

dalam dimensi internasional kemudian dikenal berbagai Konvensi 

(Convention) yang mengatur kekayaan intelektual yaitu: yang 

berkaitan dengan Industrial Rights (Paten, Merek dan Desain 

Industri)  pada awalnya diatur melalui Paris Convention 1883, 

kemudian untuk Hak Cipta (Copyright) diatur melalui Berne 

Convention 1886,  suatu Konvensi yang tertua dibidang Copyright.  

                                                             
2  Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan 

Intelektul,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-
alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual, diakses 14 
Agustus 2015. 

3  Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hal.. 

39. 
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Berbagai konvensi internasional di bidang HKI  diantaranya 

sebagai berikut: Berne Convention, Universal Copyright Convention 

(UCC), Convention Establishing The World Intellectual Property 

Organization (WIPO), Patent Cooperation Treaty (PCT), The Hague 

Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs, 

Paris Convention, dan TRIPs-WTO Agreement.  

Dalam perkembangannya, kemudian TRIPs Agreement, yaitu 

Annex 1C dari World Trade Organization (WTO) Agreement 

dipandang sebagai perjanjian internasional di bidang Kekayaan 

Intelektual yang paling komprehensif, yang sekaligus mengatur 

Industrial Rights maupun Copyright.Perjanjian TRIPs secara tegas 

mengatur bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati dan 

melaksanakan standard-standard universal TRIPs secara full 

compliance dalam melindungi KI, termasuk didalamnya negara 

Indonesia. Dewasa ini hampir sebagian besar negara-negara di 

dunia menjadi negara anggota WTO, hingga bulan Juli 2016 

sebanyak 164 negara terdaftar sebagai anggota WTO, Indonesia 

terdaftar sebagai negara anggota WTO pada  1 Januari 1995, China 

pada tahun 2001 dan Afghanistan masuk menjadi anggotaWTO  

pada tanggal 29 Juli 2016.4 

The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 

Rights (TRIPS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan TRIPs 

Agreement, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya 

merupakan Annex  1C dari the World Trade Organization (WTO 

Agreement) adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting 

berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Perjanjian internasional 

ini  mulai berlaku 1 Januari 1995. Indonesia sebagai salah satu 

negara anggotanya telah meratifikasi dan berkewajiban 

                                                             
4  WTO, 2016, Understanding the WTO : The Organization Members and Observers, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 

1 
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melaksanakan dan berlaku di Indonesia sejak tahun 20005.Indonesia 

meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan 

sebagai konsekuensi keikutsertaannya, maka Indonesia 

berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum KI sesuai dengan 

standard-standard yang ditetapkan TRIPs. 

Tujuan Umum perjanjian TRIPS adalah : 

 Mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam 

perdagangan internasional 

 Promosi lebih efektif tentang perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual 

 Mempromosikan/mendorong inovasi teknologi 

 Menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara 

produsen dengan pemakai 

Dalam TRIPs Agreement  khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 4 

(Article 3: National Treatment and Article 4 of TRIPs Agreement : Most-

Favoured-Nation Treatment)6  diperkenalkan prinsip-prinsip umum 

General Agreement Trade and Tariff (GATT) yaitu 

 Most Favoured Nations Treatment (MFN)  

Prinsip ini melarang diskriminasi antara negara anggota 

tertentu dengan negara-negara anggota lainnya. Setiap keuntungan 

dan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara anggota 

terhadap suatu negara anggota lainnya, haruslah sama diberikan 

kepada anggota lainnya. Any advantage, favour, privilege or immunity 

granted by a member to the nationals of any other country shall be 

accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other 

Members7. 

                                                             
5  Philip Griffith, 2000, International Intellectual Property Conventions IPR Courses 

Material, UTS, Sydney,   p.1. 
6  F.Scott Kieff & Ralph Nack, 2008, International, United States and European 

Intellectual Property Selected Source Material, Aspen Publishers, New York, p.53. 
7  Ibid. 
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 National Treatment (NT) 

Standar perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik  

KI nasional harus sama dengan yang berasal dari luar negeri yang 

menjadi negara-negara anggota. 

Prinsip-Prinsip NT dan MFN yang juga dikenal sebagai Basic 

Principles dalam TRIPs Agreement wajib ditransformasikan ke dalam 

hukum nasional dari negara-negara anggota WTO. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara anggota 

WTO wajib menstranformasikan prinsip-prinsip internasional 

TRIPs Agreement ke dalam berbagai perundang-undangan yang 

berkaitan dengan  Kekayaan Intelektual.  

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam dimensi 

internasional, Negara Indonesia telah meratifikasi WTO-TRIPs 

Agreement. Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai 

konvensi selain TRIPs Agreement. Berbagai International 

Convention/ Agreement/ Treaties yang berkaitan dengan kekayaan 

intelektual yang telah diratifikasi Indonesia meliputi:8 

- Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 

yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 

- Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization (WIPO) keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 

yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 

- Agreement Establising the World Trade Organization (WTO) 

diratifikasi melalui U.U. No. 7 tahun 1994 

- Paten Cooperation Treaty (PCT) diratifikasi melalui 

Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 

                                                             
8  Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, 

Penaku, Jakarta Selatan, hal..5. 
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- Trademark Law Treaty (TLT)  diratifikasi melalui keputusan 

Presiden No. 17 Tahun 1997 

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

(Berne Convention) diratifikasi melalui Keputusa Presiden 

No. 18 tahun 1997 

- WIPO Copyright Treaty (WCT) diratifikasi melalui 

Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997 

- WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)  

diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 2002. 

Perlindungan terhadap  kekayaan intelektual atau IPR selain 

diatur dalam berbagai Konvensi Internasional, juga Konvensi di 

tingkar regional seperti European Patent Convention (EPC) maupun 

Bilateral Agreement. Indonesia yang telah mengikuti berbagai 

Konvensi internasional di bidang IPR telah mentransformasikan 

standard-standard dan prinsip-prinsip internasional yang menjadi 

kewajiban sebagai negara anggota ke dalam berbagai perundang-

undangan di bidang KI di Indonesia melalui:  

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman 

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak 

Sirkuit Terpadu 

5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Paten 

6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
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3. Pengertian & Konsep Perlindungan  Kekayaan Intelektual 

Dan Teori 

Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari 

hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, 

khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai 

hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). 

Hak Kekakayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan 

dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak 

kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang 

dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, 

Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas 

kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak 

yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir 

manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang 

bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan  

Dengan mengkaji berbagai referensi tentang Intellectual 

Property Rights, OK Saidin mengemukakan pengertian Hak 

Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu 

hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda 

immateriil.9 Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal 

dari intelektualitas manusia, H. OK Saidin mengemukakan bahwa 

tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya 

(nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak 

semua pula orang dapat menghasilkan “Intellectual Property Rights”. 

Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat 

menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai “Intellectual 

Property Rights”, itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan 

                                                             
9  Ibid. ,hal.. 9. 
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hak atas kekayaan intelektual bersifat ekslusif dan mendapat 

perlindungan hukum.10 

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan 

Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu 

sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik 

dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah 

merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berujud/intangible assets 

yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, 

beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. 

Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat 

perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan 

jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau 

benda berujud (benda materil). Seperti contohnyaHak Cipta buku 

hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud 

dalam bentuk  eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara 

fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam 

katagori benda materiil (benda berujud). 

Dalam konsep ilmu hukum, KI dianggap ada, dan mendapat 

perlindungan hukum jika ide (idea) dan kemampuan intelektual 

manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu 

bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca 

maupun digunakan secara praktis (Expression Works). Wujud nyata 

dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam 

bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni 

dan sastra, serta karya –karya desain. 

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa Intellectual 

property atau kekayaan intelektual yang juga disebut intellectual 

property rights termasuk kedalam hukum kebendaan tidak 

                                                             
10  Ibid. hal.. 12-13  
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berwujud (intangible assets), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar 

yaitu11:  

a. Industrial property rights atau hak kekayaan industrial 

berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan 

dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain 

industry, rahasia dagang (trade secret atau know how), dan 

sesain tata letak sirkuit terpadu (lay outdesign of integrated 

circuits), dan ; 

b. Copyrights atau hak cipta yang memberikan perlindungan 

terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, 

contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan 

sebagainya. 

Lebih lanjut, H.OK Saidin mengemukakan bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu 

hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya 

berupa benda immaterial.12HKI menurut Tomi Suryo Utomo, 

berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi 

karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.13 

Senada dengan pendapat sebelumnya,   Richard A. Mann & 

Barry S. Roberts  menyatakan bahwa Intellectual Property is an 

economically significant type o intangible personal property that includes 

trade secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are 

protected from infringement or unauthorized use by others14. 

                                                             
11  Insan Budi Maulana (selanjutnya disebutInsan Busi Maulana I),2009, Politik dan 

Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, hal.. 153. 
12  H.OK. Saidin, Op.Cit, hal.. 9. 
13  Tomi Surya Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah 

Kajian Kontemporer, Graha Ilmu,Yogyakarta,hal..1. 
14  Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, Business Law and The Regulation of 

Business,Thomson South-Western West, USA, p. 862. 
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Pendapat  para pakar tersebut di atas semakin mempertegas 

keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan 

immaterial atau benda tak berwujud. Kemelekatan hak milik timbul 

atas kemampuan sesorang menghasilkan suatu karya berdasarkan 

hasil kerja otak / intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut 

kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda 

tidak berwujud  berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam 

konteks HKI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda 

tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang 

melahirkan benda materiil yang berwujud. Jadi hak miliknya bukan 

pada benda materiil yang eksis sebagai wujud dari hak kekayaan 

intelektual tersebut, sebab benda materiil atau fisik benda tersebut  

dimiliki oleh si pembeli dari benda tersebut.  Sebagai contoh 

seorang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi dan kreatif  

mampu melahirkan karya cipta berupa buku. Sehubungan dengan 

kemampuannya tersebut sehingga melahirkan karya intelektual 

berupa buku, maka kepada pengarang atau penciptanya akan lahir  

hak kekayaan intelektual (eksis hak kepemilikan atas benda 

immaterial yaitu hak kekayaan intelektual atas karya buku 

tersebut), dan bukan pada hasil materiilnya, wujud fisiknya  yang 

berupa buku, melainkan hak cipta yang melekat pada buku 

tersebut yang melahirkan hak immaterial atau intangible property 

rights.   

Dengan memperhatikan pengertian dan pemahaman HKI 

sebagaimana disebutkan di atas, tampaknya memang tidak mudah 

untuk mendapatkan suatu perumusan dan pengertian yang baku 

tentang apa sesungguhnya pengertian dari HKI. Dalam WIPO 

(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization), 

khususnya berdasarkan Pasal 2 Konvensi WIPO hanya 
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menyebutkan hal-hal yang berkaitan berkaitan dengan hak 

kekayaan intelektual meliputi : 

“Literary artistic and scientific works; performances of performing 
artists, phonograms, and broadcasts; invention in all field oh human 
endeavor, scientific discoveries; industrial designs; trademarks, 
service marks, and commercial names and designations; protection 
against unfair competition; and „all scientific, literary or artistic 
fields.”15 

Menurut Graham Dutfield,  dalam Basuki Antariksa,"IP rights 

are legal and institutional devices to protect creations ofthe mind such as 

inventions, works of art and literature, and designs. They also include 

marks on products to indicate their difference from similar ones sold by 

competitors".16 Sementara itu, Aaron Schwabach, dalam Basuki 

Antariksa menyebutnya sebagai: "...the intangible but legally 

recognized right to property in the products ofone's intellect. 

Intellectualproperty rights allow the originator ofcertain ideas, inventions, 

and expressions to exclude othersfrom using those ideas, inventions, and 

expressions withoutpermission".17 

Agus Sardjono dalam Affrilyana Purba, mengemukakan 

suatu pengertian yang lebih luas, yaitu hak yang timbul dari 

aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu 

pengetahuan, sastra dan seni.18 

Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal 

perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian 

                                                             
15  Tomi Surya Utomo, Op.Cit. hal.. 46. 
16  Basuki Antariksa, 2011, Peluang Dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan 

Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional, Makalah, Konsinyering Pencatatan 

Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, an Pariwisata, di Jakarta, 
tanggal 7 Oktober 2011, hal.. 2. 

17  Ibid. hal.  2. 
18   Afrillyanna Purba Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, TRIPS-WTO 

& Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional 
Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal.. 58. 
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di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di 

bidang hukum ini. Hal ini tidak mengherankan, mengingat 

konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak 

berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional (asli) 

Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, 

melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang 

cendrung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat 

individual/individual right. Konsep kepemilikan yang berlandaskan 

konsep individual right lebih menekankan pada pentingnya 

diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah 

menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai 

ekonomi yang sangat tinggi, dimana karya tersebut lahir dari 

proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan 

berupa tenaga, waktu, fikiran, intelektualitas, keluarga maupun 

uang.  

Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan 

menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi 

yang sangat tinggi sudah sepantasnya diberikan penghargaan 

(reward) dan perlindungan hukum secara individual berupa 

diberikannya Hak Eksklusif atas karya yang dihasilkannya.  

 

 

BERKARYA 

Pengorbanan 

 

PIKIRAN 
TENAGA  ROYALTY FEE 

UANG 

KELUARGA   $/ RP. 
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Sementara itu konsep kepemilikan secara komunal yang 

berkembang dalam masyarakat lebih menekankan bahwa terhadap 

karya-karya intelektual seperti misalnya karya Cipta adalah 

diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya 

untuk kepentingan individu semata. Konsep Komunal acapkali 

beranggapan bahwa hasil karya intelektual adalah merupakan 

karya milik bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam konsep komunal meskipun masih ada anggapan 

bahwa karya-karya intelektual merupakan hasil karya milik 

bersama yang dalam masyarakat menjadi salah satu faktor 

penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia, namun 

dalam perkembangannya sekarang ini, mengingat Hukum HKI 

sudah berkembang dan melekat menjadi bagian dari sistem hukum 

nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan 

bangsa-bangsa industri maju dan bangsa-bangsa dari negara-

negara berkembang lainnya, lebih-lebih setelah Indonesia ikut serta 

dalam Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization 

(WTO) yang antara lain mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Dagang 

Hak Kekayaan Intelektual/TRIPS (Agreement onTrade Related Aspect 

of Intellectual Property Rights), Indonesia sebagai salah satu negara 

anggota wajib mentati standar-standar internasional perlindungan 

MENGCOPY, MENGGANDAKAN & MEMPUBLIKASIKAN  
KARYA ORANG BOLEH atau TIDAK ? 

Konsep Komunal :  
 Peniruan = Proses belajar  

 Karya kreatifitas = Milik Bersama  

 Ekonomi lemah, transfer teknologi 
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Hak kekayaan Intelektual dan melakukan penegakan hukum (law 

enforcement) di bidang Hak Kekayaan intelektual. 

  Dalam kerangka pembangunan sistem hukum Hak 

Kekayaan Intelektual nasional, serta dengan diratifikasinya 

Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan juga untuk 

menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (Paris 

Convention for theProtection of Industrial Property), The Hague 

Agreement (London Act) concerningthe International Deposit of 

Industrial Designs, Provision of the Treaty on intellectualProperty in 

Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty), maka Indonesia 

wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, serta wajib 

mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan standar-standar 

yang ditetapkan TRIPS Agreement. Bagi negara-negara berkembang 

ketentuan peralihan dan persiapan pembentukan perundang-

undangan di bidang HKI adalah 5 tahun sejak pembentukan WTO 

di Maroko tahun 1994. Indonesia agar dapat diterima dalam 

pergaulan bangsa-bangsa yang beradab, khususnya dalam 

pergaulan perdagangan internasional, maka dalam jangka waktu 

tersebut, Indonesia sudah harus memiliki perangkat hukum HKI 

secara lengkap, serta dapat mengimplementasikannya dengan baik. 

 

4. Jenis Hak Kekayaan Intelektual 

Dalam TRIPS Agreement , khususnya dalam Article  9 – 40  

menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang 

dilindungi meliputi : 

1. Hak Cipta (Copyrights) 

2. Merek (Trademarks) 

3. Indikasi Geografis (Geographical Indications) 

4. Desain Industri (Industrial Design) 
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5. Paten 

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-Out Designs 

(topographies) of Integrated Circuits). 

7. Informasi yang Dirahasiakan (Undisclosed Information) atau 

yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/Trade Secret 

8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam 

Perjanjian Lisensi. 

Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual 

manusia sangat penting karena masyarakat Barat serta masyarakat 

industri maju yang mempelopori perkembangan sistem hukum 

HKI inisangat concern menyikapi perlindungan hukumnya, 

mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI baik 

berupa karya seni, sastra, penemuan tehnologi, desain, merekdan 

karya HKI lainnya adalah merupakan hasil kreativitas intelektual 

manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan 

pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya 

(misalnya karena harus melalui penelitian-penelitian dan 

prosespengembangan (Research and Development). Produk HKI 

merupakankarya yang lahir dari cipta, karsa,dan daya kreatif, 

sertakemampuan intelektual/hasil kerja otakyang tinggidan kreatif, 

beratio dan bernalardari si penemu, pencipta maupun pendesain. 

Hasil kreatifitas intelektual dengan proses yang demikian 

mendalam sebagaimana disebutkan diatasmempunyai nilai 

ekonomi sangat tinggi, hasil karya tersebutpada hakekatnya 

merupakan kekayaanpribadi dari mereka yang menemukan, 

menciptakan maupun mendesain, olehkarena itusudah selayaknya 

kepada para penemu, danpara penciptadiberikan perlindungan 

hukumsecara individual yaitu dalam bentuk hak-hak ekslusif 

(exclusive rights) atas karya yang dilahirkannya. 
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Dengan konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir 

dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta 

memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya 

tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya 

atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri 

selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain 

untuk menggunakannya. HKI menurut konsepsi dan sistem hukum 

masyarakat Barat merupakan kekayaan perorangan/individu 

(personal rights) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat 

oleh siapapun, dan dianggap sebagai pelanggaran (infringement) 

bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Hak 

Kekayaan Intelektual. Jenis kekayaan ini merupakan kekayaan 

tidak berwujud atau intangible assets yang dapat dialihkan 

(termasuk pula melalui transaksi jual-beli), dilisensikan, 

dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap 

berhak menerimanya.19 

Perlindungan hukum terhadap HKI dalam konteks .TRIPs 

Agreement,  Annex 1C dari  World Trade Organization (WTO)  secara 

tegas mengatur bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati dan 

melaksanakan standar-standar universal TRIPs secara full 

compliance dalam melindungi HKI.  Melalui Undang-Undang No. 7 

Tahun 1994,  Indonesia telah resmi meratfikasi WTO termasuk 

didalamnya TRIPs Agreement. Dalam perspektif The Vienna 

Convention on the Law of Treaties 1969 bahwa keberadaan suatu 

Traktat (Treaty)  menimbulkan akibat hukum  berupa kewajiban 

dari negara anggota untuk mengharmonisasikan dan 

menyesuaikan hukum nasionalnya sesuai dengan kaedah-kaedah 

hukum yang disepakati dalam Treaty yang bersangkutan.20  

                                                             
19  Insan Budi Maulana II, Op.Cit, hal.. 3. 
20  Suatu negara anggota peserta dalam perjanjian internasional (Treaty) 
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Sehubungan dengan itu, konsekuensinya Indonesia wajib mentaati 

standard-standard internasional yang telah disepakati dalam WTO, 

asas Pacta Sun Servanda wajib ditegakkan. Indonesia diberikan 

tenggang waktu sampai tanggal 1 Januari tahun 2000 untuk 

memenuhi kewajibannya terhadap TRIPs Agreement. 21 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib 

mentaati perjanjian TRIPs, dengan cara mengatur perlindungan 

terhadap HKI dan mengharmonisasikan aturannya sesuai standard 

TRIPs Agreement, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang 

HKI.  Dalam rangka harmonisasi hukum, Indonesia saat sekarang 

ini telah memiliki pengaturan mengenai HKI  dalam berbagai 

Undang-Undang di bidang HKI, baik yang berbasis system 

perlindungan otomatis untuk Hak Cipta maupun  untuk Merek, 

Paten dan Desain Industri berbasis perlindungannya melalui proses 

pendaftaran (first to file system).  

 

5. Penutup 

Pokok-pokok perkuliahan dijabarkan kembali secara ringkas 

untuk membantu mahasiswa memahami inti sarinya, serta 

diberikan latihan kepada mahasiswa, melalui jawaban-jawaban atas 

latihan yang diberikan dapat diketahui dan terukur capaian 

pembelajarannya.  

Pada kuliah pertama, dikemukakan tentang sistem 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau di Indonesia 

sekarang ini istilah yang digunakan adalah Kekayaan Intelektual 

                                                                                                                                            
diwajibkan untuk :consent to be bound by a treaty expressed by ratification, 
acceptance or approval. Penerimaan hukum internasional  dengan ratifikasi atau 
melalui persetujuan secara langsung termuat dalam Article 14 theVienna 
Convention on the Law of Treaties 1969, http://untreaty.un.org/ilc/texts/ instruments/ 
english/ conventions/1_1_1969.pdf, diakses  tanggal 30 September 2009.  

21  Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, 2004, Hak Atas Kekayaan Intelektual 
Peraturan Baru Desain Industri, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal..4. 
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(KI) sesungguhnya landasan hukumnya bersumber dan berakar 

dari dunia barat, yaitu dari Negara-negara maju. HKI diatur dalam 

berbagai Konvensi seperti : Berne Convention, Paris Convention, 

PCT, WIPO, TLT, WCT, serta WTO Agreement dengan Annex 1C-

nya tentang TRIPs Agreement. Indonesia telah mengikuti berbagai 

Konvensi tersebut, oleh karenanya sebagai Negara anggota, 

Indonesia wajib mentaati standard-standard yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian internasional atau konvensi tersebut di atas.  

Intellectual Property Rights (IPR) atau HKI atau KI secara garis 

besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu Industrial Rights dan 

Copyrights. Dalam TRIPs Agreement diatur tentang jenis-jenis IPR 

terdiri dari : Copyright, Trademark,  Geographical Indication, 

Patent, Industrial Design, Lay-Out Design of Integrated Circuit, 

Undisclosed Information, serta Pengendalian Praktik Curang dalam 

Perjanjian Lisensi. Di Indonesia berbagai Undang-undang yang 

mengatur HKI adalah sebagai berikut: Undang-Undang No. 29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-

Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-

Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-

Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit 

Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Paten, 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada intinya sistem 

perlindungan HKi adalah menganut sitem perlindungan individual 

rights, yaitu yang memberikan perlindungan kepada individual 

yang telah secara kreatif menghasilkan karya-karya berdasarkan 

kemampuan daya fikir serta daya oleh intelektualnya, sehingga 

menghasilkan karya yang bermanfaat bagi manusia dan 

mempunyai nilai ekonomi. Sehubungan dengan lahirnya karya 

yang sangat bernilai dari kemampuan dan kreatifitas intelektual 
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manusia dengan mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan bahkan 

keluarga, maka orang atau pihak-pihak yang mampu melahirkan 

karya tersebut diberikan hak individual, hak eksklusif. Keberadaan 

hak eksklusif tersebut dapat dijeaskan dengan Reward Theory.  

Dalam sistem perlindungan individual rights ini juga wajib 

menerapkan prinsip-prinsip atau standard standard international 

yang dikenal dengan sebutan prinsip NT dan MGN.  Sementara itu 

pandangan komunal, atau sistem perlindungan secara komunal 

lebih menganggap karya-karya yang ada adalah karya milik 

bersama. 

 

Latihan. 

Diskusikan dalam kelompok dan buatlah jawaban atas 

pertanyaan di bawah ini: 

1. Jelaskan pengertian HKI ! serta jelaskan dasar hukum 

perubahan istilah HKI menjadi KI! 

2. Jelaskan Konvensi-Konvensi internasional yang mengatur KI, 

Apakah Indonesia sebagai anggota dalam Konvensi-konvensi 

tersebut? 

3. Jelaskan Prinsip NT dan prinsip MFN 

4. Apa yang dimaksud dengan sistem perlindungan Individual 

Rights ? 

5. Sebutkan jenis-jenis HKI atau KI di Indonesia dan dasar 

hukumnya 
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PERTEMUAN II 

PRESENTASI TUGAS/TUTORIAL I 

 

 

1. Tugas dan Diskusi 

 

 

Study Task : Jenis-Jenis HKI &Perlindungannya 

 

”Laskar Pelangi” adalah salah satu lagu yang menjadi sangat 

sukses di Indonesia setelah dinyanyikan oleh Nidji, Lagu tersebut 

sama suksesnya dengan filmnya. Lagu Laskar pelanginya Nidji 

tersebut sekarang ini bisa dinikmati melalui nada dering HP.  

Indonesia ternyata tidak hanya kaya dengan berbagai jenis lagu 

dan film, juga berbagai karya-karya desain furniture maupun 

pakain. Salah satu pakaian produksi Indonesia yang terkenal 

berlabel ”Batik Keris”. Di tingkat internasional, produk-produk 

barang yang memiliki reputasi terkenal misalnya ”Polo”, 

”Billabong” dan lainnya.  Akhir-akhir ini media massa juga banyak 

memberitakan tentang klaim  penggunaan ”Tari Pendet” oleh 

Malasya.  

Diskusikan Jenis-jenis HKI apa saja yang saudara bisa identifikasi 

dari paparan tersebut di atas, Bagaimana konsep perlindungan HKI 

uraikan dari konsep komunal dan individual rights, bandingkan 

sistem perlindungan dan  jangka waktu perlindungannya. Apakah 

yang dimaksud dengan Hak Moral  (Moral Rights)dan Hak 

Ekonomi ?.  
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PERTEMUAN III 

HAK CIPTA 

 

 

1. Pendahuluan 

Prkuliahan diawali dengan mengemukakan pokok-pokok 

bahasan berkaitan dengan perlindungan dan pengaturan Hak Cipta 

sesuai yang tertuang dalam satuan acara perkuliahan dan kontrak 

perkuliahan agar capaian pembelajaran dapat dicapai 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan 

perkuliahan kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan 

mengenai definisi dan dasar hukum Hak Cipta, jenis-jenis ciptaan 

serta sistem perlindungannya, jangka waktu perlindungan serta 

pengalihan dan lisensi Hak Cipta, Lembaga manajemen Kolektif, 

serta pelanggaran dan proses penegakan hukumnya. 

Materi perkuliahan  kedua ini tentang Hak Cipta ini sangat 

penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan keempat 

 

2. Pengertian, Dasar Hukum, Lingkup Hak Cipta, Dan Konsep 

Perlindungannya 

Hak Cipta atau Copyright dalam TRIPs Agreement diatur  pada 

Section 1 Copyright and Related Rights mulai dari  Article 9 sampai 

dengan Article 14.  Dalam Article 9 TRIPs Agreement diatur bahwa 

perlindungan Copyright atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan 

negara-negara anggota mematuhi  Berne Convention.  Karya-karya 

intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta 

adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila 



 

36 

telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa 

ekspresi (expression work) yang sudah dapat dilihat, dibaca, 

didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi 

ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata. Copyright protects the 

expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights 

protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, 

methods of operation or mathematical concepts as such.22 

Di Indonesia , Hak Cipta diatur berdasarkan Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara itu secara 

Internasional pengaturan Hak Cipta dapat diketahui melalui 

berbagai Konvensi seperti : Berne Convention, UCC (Universal 

Copyright Conventioan), serta TRIPs Agreement. Menurut Miller dan 

Davis (1990) pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian 

atau kemurnian (originality), yang penting ciptaan tersebut benar-

benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, orisinal. Dalam 

Undang-Undang  Hak Cipta di No. 28 tahun 2014 kreteria keaslian 

ditegaskan dalam pasal 1 angka 3, bahwa Ciptaan adalah hasil 

setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam 

lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. yang dihasilkan atas 

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 

nyata.  Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf q U.U. No. 28 Tahun 2014 

ditegaskan bahwa : 

Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan 

Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus 

memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) 

sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. 

                                                             
22  Catherine Hawkins, 2000, Copyright Law, Course Material,UTS, Sydney. TRIPs 

Article 9 (2) juga mengatur hal senada. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan 

bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak 

cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

yang sudah berujud karya nyata (expression work) bukan ide semata, 

yang menunjukkan keaslian (orisinal) dan khas sebagai ciptaan 

seseorang yang bersifat pribadi.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 

tahun 2014  tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya / ciptaan 

yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra yang mencakup : 

a. Buku, pamplet, perwajahan , karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lain; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis 

lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks 

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, 

dan pantomim 

f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, 

gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, 

kolase,  

g. Karya seni terapan 

h. Arsitektur 

i. Peta 

j. Karya Seni batik dan seni motif lain 

k. Karya Fotografi 

l. Potret 

m. Karya Sinematografi 
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n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data 

adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil 

transformasi 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau 

modifikasi ekspresi budaya tradisional 

p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 

dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya 

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 

tersebut merupakan karya yang asli 

r. Permainan video dan  

s. Program Komputer..  

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki 

hak khusus atau hak ekslusif atas karya ciptaannya. 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-pembatasan menurut peraturan 

perundangan yang berlaku . 

Menurut hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh 

Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya ciptan adalah sebagai 

berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan 

dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan 

hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, 

memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk 

kepentingan komersial. 

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh 

oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses 

pendaftaran terlebih dhulu pencipta secara otomatis sudah 

mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya 
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tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata 

(expression work). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak 

cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (automatically 

protection).  

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh Konvensi 

Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi Burne (Berne Convention) 

adalah Automaticelly Protection. Menurut konsep perlindungan ini, 

Hak Cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan 

dan produk Hak Terkait diatur dalam Pasl 64 sampai Pasal 79 U.U. 

No. 28 tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 28 tahun 

2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu 

ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, jadi. berdasarkan 

ketentuan tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak. 

Pencatatan ciptaan bersifat “Fakultatif”. Hal tersebut berbeda 

dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya Paten dan Merek 

yang mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat 

perlindungan hukum  

Meskipun menurut hukum Hak Cipta perlindungan hak cipta 

bersifat otomtis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan lahir, 

dan tidak harus melalui proses pencatatan atau dalam kelompok 

HKI lainnya dikenal dengn sebutan pendaftaran., namun kalau 

dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan 

lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan/pendaftaran 

hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya 

hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya.  

Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau 

penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan 

mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pendaftaran.  

Dalam hak cipta, untuk lebih memberi jaminan kepastian 

hukum dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas karya 
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Cipta, si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta umumnya akan 

membubuhkan tanda © dalam karya ciptanya sebagai bukti bahwa 

karya tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta. 

Pencipta dan pemegang hak cipta sesuai hak khusus (exclusive 

right) yang dimilikinya berhak untuk melakukan pengumuman dan 

perbanyakan atas karya ciptanya yaitu memproduksi/ 

memperbanyak (reproduction right), berhak mengadaptasi 

(adaptation right), berhak mendistribusikan (distribution 

right),memiliki hak pertunjukan (public performing right), serta 

mempunyai hak penyiaran (broadcasting right) atas karya ciptanya. 

Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak 

untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan 

karya ciptanya dengan seizing dari pencipta, misalnya melalui 

mekanisme perjanjian Lisensi.  

Dalam U.U. Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya 

cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas 

karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 U.U. No. 28 

Tahun 2014 diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak 

Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat 

(1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional 

dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan 

ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan U.U. No. 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

3. Pengalihan Hak Cipta dan Lisensi 

Menurut sifatnya Hak Cipta dianggap sebagai benda 

bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik melalui proses 

pewarisan, hibah, wakaf, wasiat,perjanjian tertulis., atau sebab-

sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan (pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 
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tentang Hak Cipta). Hak Cipta selain dapat beralih dan dialihkan 

juga dapat di-Lisensikan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh 

pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan/ 

atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu. 

Persyaratan tertentu yang berkaitan dengan perjanjian Lisensi 

umumnya berkaitan dengan jangka waktu Lisensi dan besarnya 

Royalty fee. Dalam hal ini perjanjian Lisensi harus dibuat dalam 

bentuk tertulis dan harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar 

umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. 

Penghitungan dan pengenaan besaran royalti perlu memperhatikan 

elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran royalti, 

misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah 

eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan / praktik yang 

lazim dilakukan. Lisensi dan Lisensi Wajib diatur dalam Pasal 80 

sampai Pasal 86 U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu yang 

disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu 

perlindungan hak cipta dan hak terkait itu sendiri. 

 

4. Lembaga Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta Indonesia 

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara 

jelas mengatur  posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif.Hal 

ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 22, Lembaga Manajemen 

Kolektif didefinisikan  sebagai berikut: 

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang 

berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, 

Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna 

mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan 

mendistribusikan royalti. 

Posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu 

para Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dan 
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negara mengakui keberadaan karya-karya pencipta. Lembaga 

Manajemen Kolektif ini menjaga karya pencipta karena lembaga ini 

yang membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara 

komersial atas karya ciptadari pencipta  

Hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau 

Pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif, dan Pengguna 

diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Hak Cipta. Dalam Pasal 87 

disebutkan bahwa : 

(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang 

Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga 

Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar 

dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak 

Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. 

(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan 

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti 

kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak 

Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. 

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat 

perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi 

kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak 

Terkait yang digunakan. 

(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, 

pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara 

komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah 

melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian 

dengan Lembaga Manajemen Kolektif. 

Dalam undang-undang juga disebutkan tentang keberadaan 

Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki ijin dari Menteri 

untuk dapat beroperasi secara resmi sebagai Lembaga yang 

membantu pencipta dalam memperoleh royalti dari pengguna yang 
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menggunakan karya-karya pencipta secara komersial.Pasal 88U.U. 

No. 28 Tahun 2014 mengatur , bahwa: 

(1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin 

operasional kepada Menteri. 

(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat: 

a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; 

b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau 

pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan 

mendistribusikan Royalti; 

c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 

(dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen 

Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili 

kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) 

orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili 

pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya; 

d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan 

mendistribusikan Royalti; dan 

e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan 

Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau 

pemilik Hak Terkait. 

(3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin 

operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan 

Royalti. 

 Terkait cara permohonan dan ijin operasionalnya lebih lanjut, 

diatur dalam Pasal 93, bahwa :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi 
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mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

Di Indonesia sudah ada Lembaga Manajemen Kolektif 

sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan 

mendistribusikan royalti dari pencipta, pemegang hak cipta dan 

atau pemilik hak terkait, diantaranya adalah YKCI, WAMI dan 

Lembaga Manajemen Kolektif  lainnya yang secara Legal sudah 

terdaftar dan mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta 

dan atau pemilik hak terkait. 

 

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berbeda antara satu 

karya cipta dengan karya cipta lainnya. Jangka waktu perlindungan 

hak cipta atas ciptaan : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis 

lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;  alat 

peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  lagu atau musik dengan atau tanpa teks;  drama, 

drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;  

karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur;  

peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup 

Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 

setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 

Januari tahun berikutnya.  

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada diatas 

dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta 

berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir 

dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, 

terhitung mulai tanggal I Januari tahun berikutnya. Pelindungan 

Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud diatas  yang 
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dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima 

puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. 

Sedangkan pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. karya 

fotograh; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. 

Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, 

saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi 

dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, 

aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya 

tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang 

dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. 

kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun 

sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pelindungan Hak 

Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 

(dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. 

Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Cipta dan 

Hak Terkait diatur melalui Pasal 57 sampai Pasal 63 U.u. No. 28 

tahun 2014. Masing-masing jenis Hak Cipta memiliki perbedaan 

tentang masa berlakunya. Seperti misalnya atas karya cipta buku, 

lagu atau musik  berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) berlaku 

selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia. Sementara itu untuk jenis 

ciptaan fotografi jangka waktu perlindungannya hanya 50 tahun 

sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta 

tersebut. Dengan mencermati ketentuan Undang-undang Hak cipta 

secara lebih rinci maka akan dapat diketahui bahwa masing-masing 

ciptaan jangka waktu perlindungannya berbeda. 

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang 

oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)  

Undang-undang No. 28 Tahun 2014, berlaku tanpa batas 
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waktu.Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui 

yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) 

dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan 

tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Hak Cipta atas 

Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan 

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut 

pertama kali dilakukan Pengumuman. 

 

6. Pelanggaran Hak Cipta  dan Penegakan Hukumnya  

Pelanggaran Hak Cipta serta penyelesaian sengketa Hak cipta 

diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 U.U. No. 28 tahun 

2014. Penyelsaian sengketa hak cipta menurut Undang-undang No. 

28 tahun 2014  dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa 

arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada 

pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi 

kewenangan pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 

U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur bahwa tindak pidana dalam 

Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan. 

 

7. Penutup 

Pokok-pokok perkuliahan dijabarkan kembali secara ringkas 

untuk membantu mahasiswa memahami inti sarinya, serta 

diberikan latihan kepada mahasiswa, melalui jawaban-jawaban atas 

latihan yang diberikan dapat diketahui dan terukur capaian 

pembelajarannya.  

Hak Cipta diatur dalam TRIPs Agreement serta dalam Berne 

Convention. Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan 

atas karya cipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta diatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang mendapat 
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perlindungan secara individual, sementara itu berdasarkan Pasal 38 

dan 39 diatur perlindungan atas karya cipta komunal dan yang 

penciptanya tidak diketahui. Jangka waktu perlindungan atas satu 

karya cipta dengan ciptaan lainnya berbeda satu dengan yang 

lainnya. Hak Cipta digolongkan sebagai benda bergerak yang 

dapat dialihkan dan beralih, serta dapat dilesinsikan baik melalui 

perjanjian lisensi maupun lisensi wajib. Dalam Undang-undang 

Hak cipta No. 28 Tahun 2014 juga mengatur tentang Lembaga 

Manajemen Kolektif, yaitu suatu lembaga yang bertugas  dan 

berperan membantu pencipta dalam memungut royalty dimiliki 

pencipta dari para pengguna ciptaan yang menggunakan ciptaan 

pencipta secara komersial. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 

tahun 2014 mengatur perihal penyelesaian sengketa dapat melalui 

alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Untuk 

gugatan perdata yang berwenang adalah pengadilan Niaga, 

sementara untuk tuntutan pidana Pengadilan Negeri. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 120 U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur bahwa tindak 

pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan. 

 

Latihan: 

1. Jelaskan pengertian Hak Cipta, Pencipta dan Ciptaan serta 

dasar hukumnya! 

2. Bagaimana sistem perlindungan Hak Cipta? 

3. Sebutkan jenis-jenis ciptaan yang mendapat perlindungan 

Hak cipta dan  jangka waktu perlindungannya 

4. Jelaskan tentang Lembaga Manajemen Kolekif! Bagaimana 

mekanisme penarikan, penghimpunan dan pendistribusian 

royaltiatas karya ipta lagu yang dipegunakan secara 

komersial? 

5. Aapakah penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan 

melalui alternative penyelesaian sengketa? 
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PERTEMUAN IV 

PRESENTASI TUGAS /TUTORIAL II 

 

 

 

1. Tugas dan Diskusi 

a. Problem Task : Lagu My Love milik siapa? 

Dalam Tutorial ini gunakan metode 7 Step Jump! 

Arthur Brian, pencipta lagu yang berjudul My Love dari 

Amerika Serikat merasa kesal dan dirugikan karena lagu 

yang diciptakan dan dinyanyikannya sendiri dan sangat 

terkenal di tahun 2014 ternyata digunakan dan hampir selalu 

diperdengarkan di sebuah Café & Music House, sebuah bisnis 

Restourant dan Music yang  sangat terkenal di Jakarta yaitu 

“The Ngawur Café & House of Music”. Arthur Brian setelah 

melakukan pengecekan ke lapangan secara teliti diawal 

Agustus 2015, pihaknya memperoleh data yang sangat akurat 

bahwa lagunya secara terus-menerus telah diperdengarkan di 

Café tersebut sejak 3 bulan yang lalu. Arthur Brian 

mendatangi kantor Law Firm saudara dan memintalegal 

advice, tindakan apa yang dapat ia lakukan untuk 

mendapatkan perlindungan hak cipta atas karya lagu “My 

Love” tersebut. Arthur Brian meng-claim bahwa pihak The 

Ngawur Café & House of Music” telah melakukan pelanggaran 

Hak Cipta dan ingin menyelesaikan kasus pelanggaran 

tersebut melalui jalur hukum. Untuk mengantisipasi kerugian 

yang lebih banyak atas hak ekonominya, ia 

mengkonsultasikan tentang Penetapan Sementara Pengadilan 

(Provision measures – Interlocutory Injunction).  Sementara itu 

pihak pengusaha The NgawurCafé berargumentasi bahwa 
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pihaknya telah membeli CD lagu tersebut secara sah di Toko. 

Apakah memungkinkan Arthur Brian pergi ke Lembaga 

Manajemen Kolektif untuk membantunya agar ia 

mendapatkan perlindungan atas hak ekonomi yang 

dimilikinya? 

 

 

 
 

 

 

 

 
DISKUSIKAN & KERJAKAN SEBAGAI TUGAS 
MANDIRI 

1. Hasil karya intelektual apa saja yang mendapat 
perlindungan hukum Hak Cipta ? 

2. Apakah karya intelektual yang masih berupa ide 
semata mendapat perlindungan hukum Hak Cipta 
?jelaskan dan berikan contoh ! 

3. Sebutkan dasar hukum pengaturan Hak Cipta baik 
secara internasional maupun nasional di Indonesia ! 

4. Apa yang dimaksud dengan sistem perlindungan 
secara otomatis (Automatically protection) ? 

5. Apakah pencatatan hak Cipta merupakan suatu 
kewajiban ? Sebutkan dasar hukumnya ! 

6. Jelaskan pengalihan hak dan lisensi dalam Hak 
Cipta ! 

7. Jelaskan jangka waktu perlindungan Hak Cipta 
untuk masing-masing Karya Cipta ! 
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2. Bahan Bacaan 

Convention- Treaty-PerUndang-Undangan 

 Berne Convention. 

 WIPO, WTO, TRIPs Agreement 

 UU No. 28 Tahun 2014. 
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PERTEMUAN V 

MEREK 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Dalam sesi perkuliahan tentang Merek ini, dipaparkan dasar 

hokum Merek, pengertian Merek, jangka waktu perlindungan 

Merek, first to file system, serta pembatalan Merek. Materi Indikasi 

Geografi juga termasuk dalam pembahasan dan menjadi satu 

kesatuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang 

Merek.  Capaian pembelajaran berkaitan dengan Hukum Merek, 

pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami 

secara teoritik tentang hokum merek dan perbedaannya dengan 

jenis kekayaan intelektual lainnya, serta mampu mengaplikasikan 

norm-norma hokum merek dalam suatu kasus pelanggaran Merek. 

 

2. Pengertian Merek, Dasar Hukum, dan Sistem Perlindungan 

Merek 

Hak Merek dalam ruang lingkup Hak kekayaan Intelektual 

merupakan bagian dari Hak Milik Perindustrian. Konvensi 

Internasional yang mengatur prihal hak milik perindustrian adalah 

Konvensi Paris (The Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property). Konvensi Paris memiliki prinsip “ national treatment”, 

yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada 

warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris. Bidang HKI 

yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu ; 

Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek 
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Sesuai TRIPS Agreement yang mewajibkan seluruh negara 

anggota agar merevisi dan mengharminisasikan sistem hukum 

HKI-nya termasuk pula dalam bidang Merek agar disesuaikan 

dengan standar-standar internasional, sehingga ada perlindungan 

hukum dengan standar internasional dalam bidang Merek., 

akhirnya Indonesia memperbaharui sistem hukum Mereknya 

melalui Undang-Undang tentang Merek yang baru yaitu Undang-

Undang No. 15 tahun 2001 dengan mengganti Undang-Undang 

Merek No. 14 tahun 1997 yang berlaku sebelumnya. Merek secara 

nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001, sedangkan secara internasional diatur dalam 

berbagai Konvensi seperti :Paris Convention, Madrid Agreement, dan 

TRIPs Agreement. 

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 

tentang Merek menentukan bahwa Merek adalah : tanda yang 

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa. 

Hal tersebut sesuai denga yang diatur dalam Article 15 TRIPs, 

menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda 

yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa 

dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat 

dinyatakan sebagai merek.23 

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 15 tahun 

2001 Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang 

adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

                                                             
23  Rahmi Jened,2015,Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan 

Integrasi Ekonomi, Edisi Pertama ,Prenadamedia Group,Jakarta, hal..60 
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badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 

lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada 

jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 

dengan jasa-jasa sejenis lainnya.  

Selain Merek Dagang dan Merek Jasa, Undang-Undang juga 

mengatur tentang Merek Kolektif. Merek Kolektif adalah Merek 

yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik 

yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang 

dan/atau jasa sejenis lainnya. 

Dari pengertian Merek dapat dikemukakan bahwa salah satu 

unsur mutlak sesuatu dapat didaftarkan sebagai Merek adalah 

adanya tanda, yaitu apabila tanda atau sign24yang dipakai 

mempunyai daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing).  

Daya pembeda maksudnya bahwa tanda yang dipakai 

mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang 

diperoduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam 

kegiatan pariwisata misalnya wisatawan bisa mengenali Merek 

hotel tertentu dari tanda yang berupa smell atau aroma, beberapa 

negara tertentu telah memasukkan smell atau aroma sebagai tanda 

pembeda, sehingga smell/aroma menjadi bagian dari Merek. 

Berkaitan dengan kemasan, smell atau aroma sebagai tanda 

pembeda dalam Merek sampai saat ini menurut hukum Merek di 

Indonesia belum dapat didaftarkan sebagai Merek., meskipun hal 

tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

perdagangan barang dan jasa.  

                                                             
24  Nilay Patel, Open Source And China: Inverting Copyright?, Wisconsin 

International Law Journal,Vol 23, 4, p.798. 
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Peranan merek menjadi sangat penting di era global, 

terutama dalam menjaga persaingan sehat.25Merek pada 

hakikatnya dipakai oleh pemilik merek atau produsen untuk 

melindungi produk-produk yang dihasilkannya. Dapat dikatakan 

bahwa merek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Pembeda : membedakan produk dengan perusahaan 

lain. 

2. Fungsi Jaminan Reputasi: merek dapat menghubungkan 

reputasi produk bermerek dengan produsennya. 

3. Fungsi Promosi: merek sebagai suatu sarana 

memperkenalkan suatu produk baru dan mempertahankan 

reputasi produk lama yang menguasai pasar. 

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri : 

merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui 

penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar 

bebas.26 

Negara-negara maju yang sudah memasukkan Kemasan dan 

Smell sebagai Merek adalah : negara Jepang dapat menerima 

kemasan sebagai Merek, begitu pula melalui Trademark Act 1994 

Inggris dapat menerima aroma sebagai Merek. 

Perlindungan hukum terhadap Merek diberikan melalui 

proses pendaftaran Merek yaitu menganut Sistem konstitutif. 

Sistem Konstitutif maksudnya bahwa hak atas Merek diperoleh 

karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang 

mendapat / berhak atas merek. 

Ada dua sistem pendaftaran, yaitu sistem Konstitutif dan 

sistem Deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif adalah suatu 

                                                             
25  Rahmi Jened,Op.Cit.,hal.. 61 
26  Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property 

Rights,Ghalia Indonesia, Bogor, hal.. 11 
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sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai 

pemakai pertama pada merek. Sedangkan pendaftaran dengan 

stelsel deklaratif adalah suatu sistem pendaftaran yang hanya akan 

menimbulkan dugaan saja akan adanya hak sebagai pemakai 

pertama pada merek yang bersangkutan. Sistem Konstitutif 

berdasarkan pada pendaftar pertama (first to file principle), 

sedangkan sistem Deklaratif adalah hak atas Merek diperoleh 

karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan (first to use 

principle). dalam perkembangannya Sistem Deklaratif dianggap 

kurang menjamin kepastian hukum, serta dapat dianggap 

menimbulkan hambatan dan persoalan dalam bidang usaha, karena 

perlindungan hukumnya hanya mendasarkan pada orang yang 

menggunakan merek terlebih dahulu, atau pemakai merek 

pertama. Oleh karenanya dalam hukum Merek sekarang ini dianut 

sistem Konstitutif (First to File) yang lebih memberikan jaminan 

perlindungan hukum. 

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual. Adapun persyaratan mutlak yang harus 

dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftar adalah 

bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. 

Pendaftar berhak memiliki hak atas merek apabila telah 

memenuhi persyaratan pendaftaran baik secara administrasi 

maupun substantif dan disetujui pendaftaran permohonannya 

setelah melalui proses pemeriksaan baik pemeriksaan 

administrative maupun pemeriksaan substantif dan tidak ada 

keberatan dari pihak lainnya. Kepada pendaftar merek yang 

disetujui permohonannya oleh Direktorat Jendral Hak kekayaan 

Intelektual akan memperoleh Sertifikat Merek sebagai tanda bukti 

pendaftaran atas Merek. 
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Menurut pasal 3 Undang-Undang N0. 15 Tahun 2001, Hak 

atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negeara 

kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. 

Pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon tidak 

semuanya dapat diterima untuk didaftarkan. Merek tidak dapat 

didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang 

beritikad tidak baik (pasal 4 U.U. No. 15 tahun 2001). Pendaftaran 

Merek akan ditolak karena alasan penolakan absolut dan penolakan 

relatif.  

Penolakan absolut tidak memungkinkan suatu merek 

didaftarkan, karena bersifat universal dan alasannya bersifat 

objektif. Alasan tersebut harus diketahui dan dimengerti oleh setiap 

pemeriksa merek. Ketentuan tersebut selalu tercantum dalam setiap 

perundang-undangan merek di banyak negara.27 

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah 

satu unsur berikut yaitu: 

 Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum 

 Tidak memiliki daya pembeda 

 Telah menjadi milik umum 

 Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau 

jasa yang dimintakan pendaftaran. 

Menurut penjelasan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 15 

tahun 2001, Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila 

tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu 

tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. 

                                                             
27  Trade Mark Act 1995 Australia, dalam s 6 memasukkan juga sound or scent 

sebagai sign (tanda) yang digunakan sebagai merek. 
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Tanda yang telah menjadi milik umum juga tidak dapat 

didaftar sebagai merek contohnya adalah tanda tengkorak diatas 

dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui 

sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat 

umum dan telah menjadi milik umum. (penjelasan pasal 5 huruf c). 

Merek yang berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimintakan pendaftarannya juga tidak dapat didaftar, contohnya 

merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk 

produk kopi. (penjelasan pasal 5 huruf d). 

Selain karena penolakan absolut, merek juga tidak dapat 

didaftarkan karena alasan Penolakan Relatif. 

Penolakan Relatif adalah penolakan karena alasan subjektif, 

atau bergantung kemampuan, pengetahuan pemeriksa merek, dan 

tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut. Adapun 

alasan penolakannya adalah : 

a. Suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah 

terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis. 

b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan 

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak. 

c. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan 

nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari 

negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali 

atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

d. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau 

stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga 

pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang. 
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e. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang 

dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari 

pemegang hak cipta.28 

Alasan penolakan seperti itu dalam Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 diatur dalam pasal 6. 

Yang dimaksud dengan Persamaan Pada Pokoknya adalah 

kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang 

menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat 

menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur 

ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-

merek tersebut. 

 

3. Perlindungan Merek Terkenal 

Undang-Undang Merek juga melindungi Merek terkenal 

(Well-known Mark), permohonan Merek akan ditolak jika 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek Terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis 

(pasal 6 huruf b Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001) Contoh 

pendaftaran Merek SONNI akan ditolak karena adanya persamaan 

pada pokonya dengan Merek yang sudah terkenal sebelumnya 

yaitu : SONNY. Dalam contoh ini ada persamaan bunyi ucapan 

yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 

Menurut penjelasan pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001, kreteria untuk menentukan bahwa suatu Merek 

barang atau jasa sudah masuk dalam katagori Merek Terkenal 

(Well- Knownmark) adalah dilihat dari : 

                                                             
28  Insan Budi Maulana (selanjutnya disingkat Insan Budi Maulana III), 1999, 

Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal.. 102. 
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 Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat 

tentang merek tersebut. 

 Dengan memperhatikan reputasi Merek terkenal yang 

diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, 

investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di 

beberapa Negara. 

Perlindungan merek terkenal secara internasional diatur 

dalam pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi kedalam 

TRIPs Agreement melalui pasal 16 ayat 2 dan 3. 

Jadi Merek tidak dapat didaftarkan jika pendaftarnya dengan 

maksud dan itikad tidak baik ingin mendaftarkan suatu Merek 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya, 

atapun yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain. 

Penolakan pendaftaran Merek berkaitan dengan perlindungan 

terhadap Merek Terkenal perlu memperhatikan adanya unsur 

itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari 

Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin 

memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, 

memanfaatkan promosi Merek terkenal untuk keuntungan dirinya 

sendiri secara Cuma-Cuma. Dalam hal terjadi pelanggaran 

terhadap Merek Terkenal, mungkin kerugian tidak hanya semata-

mata berupa kerugian materi secara langsung yang diderita oleh 

pemilik Merek aslinya, namun kerugian yang lebih mendalam 

berkaitan dengan rusaknya citra dan image dari Merek Terkenal 

tersebut.  
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4. Jangka Waktu Perlindungan Merek 

Menurut pasal 28 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001, 

merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka 

waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu 

perlindungan itu dapat diperpanjang. Lebih lanjut pasal 35 ayat (1) 

menentukan bahwa pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat 

mengajukan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama, dengan 

ketentuan Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang 

atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek, serta barang 

atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. 

Permohonan perpanjangan diajukan dalam jangka waktu 12 bulan 

sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek 

terdaftar tersebut. 

 

5. Pengalihan Merek dan Lisensi 

Seperti halnya Hak Milik Intelektual lainnya, Hak Merek 

sebagai hak kebendaan immateril juga dapat beralih dan dialihkan. 

Sebagai hak kebendaan immateril Merek harus pula dihormati 

sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan hak 

pribadi adalah dengan diakuinya oleh Undang-Undang tentang 

keberadaan Hak Milik, baik Hak Milik atas Benda Materil ataupun 

Hak Milik atas Benda Immateril seperti Hak Merek. Hak milik 

sebagai hak kebendaan yang paling sempurna memberikan 

kenikmatan yang paling sempurna pula kepada pemiliknya. Salah 

satu wujud pengakuan hak kebendaan yang sempurna adalah 

diperkenankannya oleh Undang-Undang hak kebendaan itu beralih 

atau dialihkan oleh si pemilik.29 

Menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek 

menyatakan bahwa hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau 

                                                             
29  Ibid, hal.. 103. 
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dialihkan karena proses : pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau 

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan. Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan 

pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai 

dokumen yang mendukungnya seperti misalnya Sertifikat Merek. 

Pengalihan Hak Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam 

Daftar Umum Merek tidak akan mempunyai akibat hukum pada 

pihak ketiga.Selain mengalihkan hak atas merek, pemilik Merek 

terdaftar berhak pula memberikan Lisensi kepada pihak lain 

melalui suatu perjanjian Lisensi yang didalamnya memuat 

pemberian hak untuk menggunakan Merek, baik untuk seluruh 

atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam 

jangka waktu dan syarat tertentu yang tidak lebih lama dari jangka 

waktu perlindungan Merek terdaftar.  

Menurut pasal 1(13) Undang-Undang Merek, Lisensi adalah 

izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain 

melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 

pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk 

seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan 

dalam jangka waktu dan syarat tertentu.Lisensi yang dianut dalam 

Undang-Undang Merek adalah Lisensi Non Exclusive, hal tersebut 

dapat diketahui dari ketentuan pasal 44 yang menyatakan bahwa 

pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada 

pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan 

Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek 

tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain 

 

6. Pelanggaran Merek, Gugatan dan Tuntutan Pidana 

Pelanggaran atas HaKI termasuk didalamnya pelanggaran 

Merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal 

maupun perdata. Di Indonesia penekanan pelanggarannya lebih 
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dititikberatkan pada hukum pidana. Hal tersebut berbeda dengan 

Negara-negara seperti Australia, Inggris dan Amerika lebih 

menekankan pada aspek perdatanya dalam menangani kasus 

pelanggaran, yaitu pemberian ganti rugi/kompensasi atas 

pelanggaran dan mencegah pelanggaran-pelanggaran hak 

kekayaan intelektual lebih lanjut melalui putusan sela.30Di Negera-

Negara Barat, Putusan Sela dipertimbangkan sebagai salah satu 

sarana penting untuk mengatasi pelanggaran kekayaan Intelektual, 

termasuk Merek. Melalui Putusan Sela hakim dapat 

memerintahkan agar pelanggar menghentikan pelanggarannya 

dengan menghentikan semua kegiatan pembuatan, 

perbanyakan,pendistribuasian dan penjualan hasil pelanggaran, 

serta memusnahkan Etiket Merek yang digunakan secara tanpa 

hak. 

Dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, sesuai ketentuan 

pasal 76 pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 

kepada pihak lain yaitu pihak yang secara tanpa hak menggunakan 

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis milik orang lain. 

Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yaitu berupa: 

a. Gugatan Ganti rugi, dan atau 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek tersebut. Kemudian untuk mencegah 

kerugian yang lebih besar di pihak yang mereknya dilanggar, 

pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan permohonan 

kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Penetapan 

Sementara (Injuction) yaitu tentang : 

 Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan 

pelanggaran hak Merek 

                                                             
30  OK. Saidin, Op.Cit.,hal.. 379. 
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 Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan 

pelanggaran merek. 

Pelanggaran atas Merek selain penyelesaiannya dilakukan 

melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga, juga 

dapat diselesaikan melalui jalur Arbitrase atau Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Sementara itu kasus yang berupa Tindak 

Pidana Merek diajukan ke Pengadilan Negeri, dan Tindak Pidana 

di bidang Merek digolongkan sebagai Delik Aduan.  

 

7. Merek dan Indikasi Geografis 

TRIPs Agreement yang mengatur tentang perindungan Hak 

Kekekayaan Intelektual (HKI) telah mewajibkan seluruh negara 

anggotanya termasuk Indonesia untuk mentaati secara penuh 

standard internasional mengenai perlindungan HKI.  Setiap negara 

WTO tanpa terkecuali terikat oleh perjanjian TRIPs, walaupun 

negara-negara berkembang diberikan waktu tambahan untuk 

menyesuaikan hukum nasionalnya agar sesuai dengan persyaratan 

dalam TRIPs. 31 

Sehubungan dengan kewajiban tersebut diatas, Indonesia 

kemudian mengharmonisasikan peraturan perundang-

undangannya di bidang HKI. Sejak tahun 2000 secara berturut-

turut telah diundangkan beberapa Undang-Undang baru di bidang 

HKI, salah satunya adalah  Undang-Undang tentang Merek. Dalam 

Undang-Undang Merek yang baru ini yaitu  Undang-Undang No. 

15 Tahun 2001 juga diatur mengnai Indikasi Geografis. 

Makalah atau karya tulis ini bermaksud untuk mengkaji dan 

mendiskusikan tentang Sistem Peerlindungan Merek dan Indikasi 

                                                             
31  Suyud Margono & Longginus Hadi, 2002, Pembaharuan Perlindungan Hukum 

Merek, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal..  97. 
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Gegeafis serta tata cara pendaftarannya untuk memperoleh 

perlindungan. 

Bidang perlindungan Merek dan Indikasi Geografis menjadi 

penting untuk dikaji dikarenakan dalam perkembangannya 

ternyata Indonesia sangat potensial memiliki HKI di bidang Merek, 

baik berupa Merek Dagang maupun Merek Jasa. Merek-Merek 

tersebut sekarang ini banyak digunakan atau dimiliki oleh para 

pengusaha yang tergolong UKM, namun belum semua para pelaku 

usaha UKM memahami tentang tata cara pendaftaran Merek agar 

Merek yang mereka miliki mendapat perlindungan. Begitu juga 

halnya di Bidang Indikasi Geografis, Indonesia termasuk di Bali 

sangat potensial menghasilkan karya-karya yang berkaitan dengan 

Kekayaan Intelektual (KI) dalam bidang Indikasi Geogradis. 

Namun, sama halnya dengan Merek, masih belum banyak 

masyarakat yang mengetahui bagaimana sistem perlindungan dan 

tata cara pendaftaran Indikasi Geografis, agar karya-karya KI  yang 

berkaitan dengan Indikasi geografis   mendapatkan perlindungan 

hukum. 

Merek dan  Indikasi Geografis merupakan bagian dari rezim  

Kekayaan Intelektual (KI), khususnya termasuk dalam kelompok 

industrial rights, sistem perlindungannya menganut First to File 

System atau  melalui sistem pendaftaran. Perkembangan hukum 

Merek di Indonesia dewasa ini adalah merupakan hasil 

harmonisasi hukum terhadap ketentuan dalam TRIPs Agreement. 

Sehubungan dengan kewajiban tersebut maka Undang-Undang 

Merek di Indonesia diganti dan diharmonisasikan sesuai standard 

TRIPs Agreement,  dan akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek yang di dalamnya mengatur pula 

mengenai Indikasi Geografis. 
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Dalam TRIPs Agreement ketentuan tentang Merek diatur 

dalam Article 15 yang secara detail menentukan sebagai berikut32: 

”Any sign, or any combination of signs, capable of distinguising the 
goods or services of one undertaking from those of other 
undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such 
signs, in particular words including personal names, letters, 
numerals, figurative elements and combinations of colours as well as 
any combination of such signs, shall be eligible for registration as 
trademarks. Where signs are not inherntly capable of distinguishing 
the relevant goods or services. Members may make registrability 
depend on distinctiveness acuired through use. Members may 
require, as a condition of registration, that sign be visually 
perceptibe.” 

Berdasarkan ketentuan TRIPs tersebut,kemudian Undang-

Undang Merek di Indonesia diharonisasikan. Dalam Pasal 1 

Undang-Undang Merek dikemukakan definisi Merek adalah tanda 

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

dan jasa33. 

Merek dalam perdagangan barang dan jasa memiliki fungsi 

yang sangat penting, yaitu akan menandai perbedaa antara satu 

barang dengan barang lain, atau akan membedakan antara satu jasa 

dengan jasa lain. Sebagaimana definisi Merek tersebut di atas, 

dapat dikemukakan bahwa jika suatu perusahaan ingin membuat 

Merek, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan ”nama” 

sebagai tanda pembeda. Misalnya ”Shopie Martin”, ”Johny 

Andrean” . Merek-merek tersebut menggunakan ”nama” sebagai 

tanda pembeda untuk membedakanna dengan merek lain.  Selain 

                                                             
32  Ibid,hal..17. 
33   F. Scott Kieff, Ralph Nack, 2008, Op.Cit., p. 55. 
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nama, bisa juga menggunakan huuf-huruf, seperti misalnya salah 

satu perusahaan menggunakan huruf sebagai tanda pembeda 

dalam Mereknya adalah Merek ”ABC’, ”KFC”, dan lain-lain. 

Merek pada dasarnya dapat mencegah terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis 

dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan 

bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu 

produk mahal itu bukan produknya tetapi mereknya. Merek adalah 

sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, 

tetapi ia bukan produk itu sendiri. Merek mungkin hanya 

menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnyalah 

yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri hanyalah benda immateriil 

yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang 

membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan 

immateriil.34 

Dalam kegiatan dunia usaha pada umumnya perusahaan 

akan menghasilkan suatu produk yaitu baik produk berupa barang 

maupun jasa. Setelah produk itu lahir agar mempunyai daya 

pembeda dengan produk pengusaha lain, maka perlu ada suatu 

tanda yang dilekatkan untuk membedakannya dibuatlah label. 

Ternyata label saja tidak cukup, untuk mendapat perlindungan 

dalam kerangka hukum HKI maka label tersebut harus didaftarkan 

sebagai Merek sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 

Tentang Merek.  

Berikut digambarkan tentang tahapan-tahapan 

perkembangan eksisnya suatu Merek dalam perdagangan barang 

maupun jasa sebagai berikut:  

                                                             
34  Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah 

Kajian Kontemporer, Graha  Ilmu, Yogyakarta, hal.. 208. 
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Gambar 1. Merek dalam Usaha Barang dan/atau Jasa 

  

Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, 

Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Namun agar tanda 

tersebut dapat diterima menjadi merek, haruslah memiliki daya 

pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah 

memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat 

membedakan hasil  perusahaan yang satu dengan perusahaan yang 

lain. Tanda-tanda yang digunakan sebagai daya pembeda tidak 

selalu  dapat diterima sebagai merek. Tanda yang terlalu sederhana  

tidak bisa digunakan sebagai Merek, misalnya tanda yang amat 

sederhana seperti gambar “sepotong garis” atau tanda yang terlalu 

ruwet seperti gambar “benang kusut”.35 

Merek yang telah memiliki daya pembeda agar terus 

mendapat perlindungan HKI haruslah digunakan dalam kegiatan 

prakte. Undang-Undang Merek mempersyaratkan “Daya pembeda 

tersebut” harus  digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan 

jasa.  Dalam proses pendaftaran merek, wajib disebutkan secara 

detail jenis barang yang dimintakan pendaftaran,  apabila yang 

dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula 

                                                             
35  OK. Saidin, 2003, Op.Cit.,hal..330. 
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terhadap pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis 

barang atau jasa yang dimintakan perlindungannya.36 

Merek sebagai tanda pembeda tentu saja dalam 

penggunaannya tidak boleh sama dengan Merek lainnya. Merek 

yang dipergunakan pada suatu jenis barang atau jasa tidak boleh 

memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya. 

Yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhan apabila 

mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan 

tujuan pemakaiannya. Sedangkan pemahaman mengenai 

persamaanpada pokonya apabila merek tersebut memiliki 

persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, 

serta persamaan bunyi ucapan. 37 

Menurut Pasal 1 (1) , (2) dan (3) UU No.15 Tahun 2001, Merek 

dibedakan menjadi Merek Dagang, merek Jasa dan Merek Kolektif . 

Dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan,  Merek 

mempunyai fungsi yang amat penting baik bagi pemilik Merek 

yang umumnya adalah produsen maupun untuk Konsumen. 

Berikut diuraikan fungsi merek dari berbagai dimensi sebagai 

berikut:   

1. Sudut Produsen 

Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai 

hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian 

pemakaiannya; 

2. Sudut Pedagang 

Dari sudut pedagan,  merek digunakan untuk promosi 

barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan 

pasaran;  

 

                                                             
36  Suyud Margono, Op. Cit.,hal..27. 
37  Suyud Margono, Op. Cit., hal..28. 
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3. Sudut Konsumen 

Dari sudut konsumen, merek digunakan untuk mengadakan 

pilihan barang yang akan dibeli..38 

Beberapa contoh Merek yang dari fungsinya sangat penting 

baik bagi produsen, pedagang maupun konsumen dapat dilihat 

dalam gambar berikut: 

 
 

Gambar 2. Contoh Merek 

 

                                                             
38  Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hal.. 

91. 
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Gambar 3. Contoh Merek 

  

Sistem perlindungan Merek di Indonesia menganut sistem 

First to File System, yaitu sistem pendaftaran pertama. Sistem ini 

mempersyaratkan bahwa pemilik Merek wajib mendaftarkan 

Mereknya ke Ditjen HKI di Jakarta. Berdasarkan sistem ini 

ditentukan bahwa pendaftar pertama yang mendapat perlindungan 

hukum. Terhadap Merek terdaftar, pada dasarnya  pemilik Merek 

terdaftar berhak menggunakanb sendiri, ataupun  memberikan 

lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi 

akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh 

jenis barang atau jasa (Pasal 43 ayat (1) UU No.15 Tahun 

2001).Pengertian Lisensi dalam Undang-Undang Merek diatur 

melalui  Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001. 
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“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar 
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada 
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek 
tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau 
jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.” 

Merek terdaftar selain dapat dilisensikan kepada pihak 

lainnya, juga dapat beralih dan dialihkan dengan cara lain. 

Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, Hak atas Merek 

terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. pewarisan; 

b. wasiat; 

c. hibah; 

d. perjanjian; atau 

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Pengalihan hak atas Merek tersebut wajib dimohonkan 

pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam 

Daftar Umum Merek agar memiliki akibat hukum bagi pihak 

ketiga. 

 

8. Tata Cara Pendaftaran Merek Di Indonesia 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Merek 

baru mendapat perlindungan hukum HKI jika telah didaftarkan di 

Dirjen HKI. Para pemilik Merek wajib memenuhi persyaratan 

administrasi dan substansi untuk mendaftarakan Mereknya.  

Berdasarkan U.U. No. 15 Tahun 2001, syarat dan tata cara 

pendafataran merek diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 10 Undan-

Undang Merek. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa permohonan  

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat 

Jenderal dengan mencantumkan: a. tanggal, bulan, dan tahun; b. 
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nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c. nama 

lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui 

Kuasa; d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan 

pendaftarannya menggunakan 72nsur-unsur warna; e. nama negara 

dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal 

Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.39 Pasal 7 (2 ) 

menegaskan bahwa permohonan pendaftaran Merek wajib  

ditandatangani pemohon atau kuasanya.  

Setelah memenuhi persyaratan administrasi, tehapan 

selanjutnya adalah pemeriksaan substantive.  Jika dalam 

pemeriksaan substantive ternyata Merek tersebut lolos untuk 

didaftarkan, permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas 

persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan 

dalam Berita Resmi Merek . Salah satu substansi penting dalam 

pendaftaran Merek adalah uraian tentang Etiket Merek.  Berkaitan 

dengan Etiket Merek diuraikan secara detail mengenai macam 

warna apabila Merek tersebut menggunakan 72unsur warna, atau 

menguraikan makna dan arti huruf jika pendaftaran tersebut 

menggunakan huruf-huruf sebagai daya pembeda.  Demikian 

halnya jika menngunakan  bahasa asing dan/atau huruf selain 

huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam 

bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa  

Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam 

bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.   

Dalam pendaftaran Merek sanagat  penting untuk mengemukakan 

tentang kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya.  

Sehubungan dengan kelas dan jenis barang, dalam 

pendaftaran Merek telah ditentukan masing-masing “Kelas “ suatu 

                                                             
39  Suyud Margono dan Longginus Hadi, Op.Cit.,hal. 28-29 
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barang. Seperti untuk barang produk makanan misalnya mie, 

berbeda “Kelas-nya” dengan barang jenis sabun cuci. Proses dan 

alur permohonan pendaftaran  Merek berdasarkan UU No. 15 

Tahun 2001 dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Sumber: http://www.dgip.go.id/ 

Gambar 4. Alur Permohonan Pendaftaran Merek UU No. 15 

Tahun 2001 

 

Merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI tidak 

selamanya eksis sebagai Merek terdaftar, karena Merek-Merek 

tersebut dapat dihapuskan maupun dimohonkan pembatalan.  

Penghapusan pendaftaran Merek diatur dari Pasal 61 sampai Pasal 

67.  Penghapusan Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat 

Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang 

bersangkutan.  
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Menurut Pasal 61 (2) U.U. No. 15 Tahun 2001 , penghapusan 

pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat 

dilakukan jika40: 

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 

dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada 

alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau 

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang 

tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan 

pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai 

dengan Merek yang didaftar. 

Sementara itu Permohonan penghapusan pendaftaran Merek 

oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis 

barang dan/atau jasa, menurut Pasal 62 ayat (1) UU No. 15 Tahun 

2001 dapat diajukan oleh pemilik Merek kepada Direktorat 

Jenderal. Permohonan penghausan pendaftaran merek juga dapat 

dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Niaga. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya 

bahwa perlindungan Merek Indonesia berdasar pada sistem 

pendaftaran.  UU No. 15 Tahun 2011 menganut stelsel konstitutif 

atau first to file system, artinya  menurut sistem ini pendaftaran 

adalah syarat mutlak agar seseorang atau sekelompok orang 

memperoleh perlindungan hukum di bawah rezim Merek 

Indonesia. Jadi dengan demikian Hak Merek diperoleh karena tela 

dipenuhinya seluruh persyaratan dalam proses pendaftaran dan 

                                                             
 
40Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2004, Kompilasi Undang-Undang 

Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen HKI & JICA, Jakarta, 

hal.. 177. 
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dinyatakan memenuhi persyaratan serta disetjui oleh Direktorat 

Jenderal KI. 

Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik Merek, 

termasuk Merek Terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen 

KI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan 

perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik 

merek hanya dengan menunjukan bukti-bukti bahwa ia adalah 

pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First-to-file system 

berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan 

pendaftaran diberi  hak untuk menggunakan Merek dan diakui 

sebagai pemilik Merek yang sah. 

Secara eksplisit prinsip First to File system memberikan Hak 

Ekslusif  dapat dilihat melalui ketentuan   Pasal 3UU No. 15 Tahun 

2001.  Hak  atas Merek dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Hak Atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 
kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 
untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menggunakannya.“ 

Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dan 

disetujui oleh Dirjen KI maka akan memiliki serangkaian hak- 

seperti :  

1. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk 

menggunakan mereknya; 

2. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya;  

3. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak 

mereknya. 

Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 

10 tahun sesuai ketentuan Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001. Setelah 
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jangka waktu tersebut habis, pemilik merek dapat 

memperpanjangnya kembali untuk jangka waktu yang sama (10 

tahun), demikian seterusnya. Ketentuan mengenai perpanjangan 

jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 35 

sampai Pasal 38 UU No.15 Tahun 2001. 

Dalam praktek tidak seluruh merek yang dimohnkan 

perpanjangannya dapat diterima oleh Direktur Jenderal  Kekayaan 

Intelektual. Permohonan perpanjangan Merek terdaftar baru akan 

disetujui oleh Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual apabila:  

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang 

atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek  

b. Barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan 

diperdagangkan. 

 

9. Indikasi Geografis di Indonesia 

Berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa, selain dapat 

dibedakan dengan penggunaan Merek yaitu yang membedakannya 

antara satu produk dari suatu perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya, juga dalam kerangka perlindungan KI dapat dibedakan 

dengan penggunaan tanda yang berkaitan dengan Indikasi 

Geografis.  

Pada awalnya belum banyak masyarakat mengetahui tentang 

Indikasi Geografis mendapat perlindungan rezim KI. Namun 

setelah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah secara terus menerus, 

masyarakat atau pelaku usaha mulai banyak mengetahui tentang 

perlindungan Indikasi Geografis. Bahkan dalam perkembangannya 

sekarang ini sudah banyak masyarakat yang merasa a daerahnya 

memiliki potensi perlindungan Indikasi Geografis ingin  

menggunakan nama geografis dari suatu daerahnya sebagai tanda 

pengenal dan pembeda bagi  produk barang yang dihasilkannya. 
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Namun, permasalahan yang muncul apakah dapat semudah itu 

menjadikan nama geografis suatu daerah di Indonesia untuk  suatu 

produk barang dan kemudian mendapatkan perlindungan  KI di 

bidang Indikasi Geografis.  

Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam suatu kesatuan 

dengan  Merek yaitu melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. 

Sebagaimana halnya perlindungan atas Merek, untuk perlindungan 

Indikasi Geografis juga harus melewati serangkaian tahap 

pendaftaran hingga akhirnya pemohon  mendapat perlindungan 

penggunaan Indikasi Geografis pada produknya tersebut.  

Menurut Perjanjian Multilateral tentang Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), sesungguhnya  

Indikasi Geografis merupakan rezim yang sama pentingnya  

dengan rezim-rezim HKI terkenal lainnya seperti misalnya rezim 

Merek, Paten, atau Hak Cipta, namun dalam kenyataannya Indikasi 

Geografis belum begitu populer, terutama di negara-negara Asia, 

termasuk di Indonesia. Dalam TRIPS Agreement, Indikasi Geografis 

diatur terpisah dengan Merek, yang mana Merek  atau Trademarks 

diatur dalam SECTION 2, sementara Indikasi Geografis 

(Geographical Indications) diatur dalam SECTION 3 Article 22, Article 

23 dan Article 24. Melalui ketentuan Article 22 atau Pasal 22 (1) 

TRIPS Agreement dapat diketahui bahwa Indikasi geografis adalah 

tanda yan mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau 

kawasan atas daerah di dalam wilayah negara anggota tersebut, 

yang menunjukkan asal barang, yang memberikan reputasi, 

kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan.41 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa di Indonesia Indikasi 

Geografis pada awalnya tidak banyak dikenal. Indikasi Geografis  

                                                             
41  Ibid, hal.. 196.  
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merupakan aturan sisipan dalam Undang-Undang Merek.42  

Indikasi Geografis diatur melalui Pasal 56 hingga Pasal 58 Undang-

Undang Merek. Kemudian untuk dapat mengimplementasikan 

ketentuan hukum Indikasi Geografis secara lebih teknis, maka  

pemerintah memberlakukan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 

Geografis yang merupakan peraturan pelaksana guna 

melaksanakan Pasal 56 ayat (9) UU No.15 Tahun 2001 tentang 

Merek.   

Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 

disebutkan tentang pemahaman Indikasi Geografis sebagai berikut:  

”Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang 
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor 
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau 
kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas 
tertentu pada barang yang dihasilkan.” 

Difinisi tentang Indikasi Geografis juga dapat dijumpai dalam 

Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007 yang menentukan: 

“Indikasi-Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah 
asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis 
termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua 
faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang 
yang dihasilkan.” 

Berdasarkan definisi tersebut di atas kiranya dapat 

dikemukakan bahwa sesuatu karya bisa mendapat perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang Indikasi Geografis 

haruslah dilekatkan dalam suatu baran. Dengan kata lain harus ada 

“produk barang” yang dihasilkan dari suatu wilayah geografis 

                                                             
42  Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan 

Dimensi Hukumnya di  Indonesia, Alumni, Bandung, hal.. 356. 
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tertentu yang memiliki ciri dan kekhasan tertentu yang berbeda 

dengan geografis lainnya.  

Menurut Pasal 2 angka 2  P.P. No. 51 Tahun 2007, yang 

dimaksud sebagai barang dapat berupa hasil pertanian, produk 

olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007. Meskipun 

berbagai jenis barang seperti hasil kerajinan tangan dapat 

dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis, namun sejauh ini, 

Indikasi geografis umumnya dikenal sebagai rezim Hak kekayaan 

Intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian 

seperti misalnya minuman anggur berbusa putih yang asangat 

terkenal ” Champagne” dari daerah Champagne Perancis43. 

Di Indonesia contoh dari produk barang yang mendapat 

perlindungan Indikasi Geografis adalah Kopi Kintamani. Kopi 

bubuk Kintamani jelas adalah berupa barang, boleh disebut suatu 

barang (produk olehan kopi bubuk yang berasal dari hasil           

pertanian). Kopi Kintamani ini memiliki cita rasa khas yang 

berbeda dengan kopi bubuk lainnya. Kekhasannya   kopi ini 

dikemukakan bahwa rasa kopinya berasa lemon yang setelah diuji 

rasa khas tersebut dipengaruhi oleh geografis atau wilayah 

Kintamani Bali. Kopi Kintamani adalah permohonan Indikasi 

geografis pertama yang diajukan ke Dirjen HKI 

Indikasi Geografis adalah sebuah nama dagang yang 

dikaitkan, dipakai, atau dilekatkan pada kemasan suatu produk 

dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal 

nama tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut 

amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu 

bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tau 

                                                             
43  Miranda Risang Ayu, 2006, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi 

Geografis, PT. Alumni, Bandung ,hal..14. 
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bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam 

menghasilkan suatu produk.44 

Barang yang dimohonkan pendaftarannya untuk mendapat 

perlindungan Indikasi Geografis, memiliki Label yang berbeda 

dengan barang lainnya. Contoh label Kopi Kintamani dan Kopi 

Gayo yang sudah terdaftar dan mendapat perlindungan Indikasi 

Geografis di Indonesia 

 
 

Gambar 5. Contoh label Indikasi Geografis 

 

                                                             
44  Ibid.,hal.. 30. 
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Gambar 6. Contoh Merek Dagang dan Indikasi Geografis yang 

dipergunakan dalam perdagangan secara bersama. 

 

Keterangan  gambar 6: 

Merek Dagangnya adalah JJ  Royal sedangkan Indikasi 

Geografisnya  adalah Kopi Arabika Toraja. 

  

Indikasi Geografis adalah bagian rezim hukum HKI dan 

merupakan konsep universal yang mengedepankan asal suatu 

barang (geografis) yang berpengaruh terhadap kekhasan barang 

yang dihasilkan.  Seperti pada contoh sebelumnya yakni Kopi 

Kintamani dan Kopi Toraja,  kekhasan cita rasa kopinya karena 

dipengaruhi oleh geografis Kintamani dan geografis Toraja. 

Dengan kata lain jika kopi tersebut ditanam di luar geografis 

Kintamani, produk kopi atau barangnya  tidak akan menghasilkan 

rasa yang khas seperti jika di tanam di wilayah geografis 

Kintamani. Demikian juga  dengan Kopi Toraja, jika ditanam di 

luar wilayah geografis Toraja , tidak akan menghasilkan rasa yang 

khas sebagaimana jika di tanam di wilayah Toraja. Indikasi 

Geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk 

barang adalah: 
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1. Tempat dan daerah asal barang; 

2. Kualitas dan karateristik produk; dan 

3. Keterkaitan antara kualitas atau karateristik produk dengan 

kondisi geografis dan karateristik masyarakat daerah /tempat 

asal barang. 45 

Di Indonesia, selain Kopi Kintamani dan Kopi Toraja, Ubi 

Cilembu juga telah disebut-sebut sebagai produk yang mendapat 

perlindungan Indikasi Geografis. Jenis ubi tersebut tumbuh di 

daerah Cilembu, Jawa Barat. Ubi Cilembu memiliki rasa yang khas 

dan jika ditanam di daerah selain Cilembu, rasanya tidak akan 

sama. Kombinasi faktor geoigrafis dan faktor manusia di daerah 

Cilembu telah memberikan ciri dan kualitas tertentu pada ubi 

cilembu.46 

 

 
 

Gambar 7. Ubi Cilembu 

                                                             
45  Ibid, hal.. 1. 
46  Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Cet01, Oase 

Media, Bandung, hal..178. 
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10. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis Di Indonesia 

Indikasi Geografis adalah bagian dari rezim hukum Merek, 

karenanya sisem perlindungannya juga menganut sistem yang 

sama dengan Merek yaitu melalui sistem pendaftaran (first to file 

system). Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis di Idonesia, baik 

menurut UU No. 15 Tahun 2001 maupun menurut PP No. 51 Tahun 

2007 adalah diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis 

kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  yang dapat 

dilihat dalam Pasal 56 ayat (4) UU No. 51 Tahun 2007 dan Pasal 2 

ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007. 

Menurut Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, yang dapat 

mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yaitu: 

a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang 

memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: 

1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil 

alam atau kekayaan alam; 

2. produsen barang hasil pertanian; 

3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil 

industri; atau 

4. pedagang yang menjual barang tersebut; 

b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau 

c. kelompok konsumen barang tersebut. 

Prihal siapa yang berhak mendaftarkan barang dengan 

perlindungan Indikasi Geografis ditegaskan kembali ketentuan 

Pasal 56 (2) Undang-Undang Merek ke dalam Pasal 5 angka 3 P.P. 

No. 51 Tahun 2007.  Jika dibandingkan dengan Merek mengenai 

siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Merek 

tampak ada perbedaan, Untuk Merek yang berhak mengajukan 

adalah perorangan (individu) yang menghasilkan dan memiliki 

Merek tersebut. Sedangkan dalam Indikasi Geografis yang berhak 



85 

adalah lembaga yang mewakili masyarakat. Dengan kata lain 

seluruh masyarakat berhak menggunakan Indikasi geografis di 

wilayahnya, yang pendaftarannya ke Dirjen Hak Kekayaan 

Intelektual diwakili oleh lembaga yang ditunjuknya. 

Indikasi Geografis meskipun berada dalam satu rezim hukum 

dengan Merek, keduanya juga memiliki perbedaan dalam bidang 

jangka waktu perlindungannya. Sebagaimana telah diungkapka 

sebelumnya Merek jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun 

dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama, begitu 

seterusnya sepanjang kehadiran merek tersebut masih dibutuhkan 

manfaatnya oleh si pemilik maka Merek terus dapat diperpanjang 

secara periodik per 10 tahun. Sementara itu Indikasi Geografis 

jangka waktu perlindungannya akan terus berlangsung sepanjang 

kekhasan dari produk barang itu masih ada. Pasal 56 (7) U.U. 

Merek menyatakan bahwa Indikasi Geografis terdaftar mendapat 

perlindungan hukum yang berlangsung selama cirri dan atau 

kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas 

indikasi geografis tersebut masih ada. 

Untuk tetap menjaga agar kekhasan barang yang mendapat 

perlindungan Indikasi geografis terus eksis, maka penting sekali 

menjaga jangan sampai iklim dalam suatu geografis tertentu 

berubah. Misalnya di Daerah Kintamani penting untuk tetap 

membiarkan dan melestarikan alamnya seperti saat sekarang ini, 

tidak ada bangunan-bangunan Hotel yang menjulang, begitu pula 

vila-vila maupun kepadatan penduduk dan aktivitas 

kepariwisataan yang tidak terkontrol. Sebab jika hal-hal tersebut 

terjadi, bangunan-bangunan menjadi padat begitu juga 

penduduknya, maka udara Kintamani akan berubah tidak lagi 

dingin seperti saat sekarang ini.  Perubahan seperti itu akan dapat 

mempengaruhi cita rasa Kopi Kintamani sehingga kekhasannya 
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bisa menjadi berubah (hilang). Jika perubahan seperti itu terjadi 

maka perlindungan Indikasi Geografisnya juga akan berakhir. 

Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia  diatur 

dalam BAB III PP No. 51 Tahun 2007 yang pada intinya 

menekankan bahwa permohonan pendaftaran wajib dilakukan 

secara tertulis.  Permohonan wajib memenuhi persyaratan 

administrasi seperti: mencantumkan nama lengkap, 

kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; tanggal, bulan dan tahun 

permohonan diajukan; serta menyerahkan tanda bukti pembayaran 

pengajuan pemohonan pendaftaran. 

Salah satu kekhususan dari permohonan pendaftaran Indikasi 

Geografis mewajibkan  pemohon melengkapi permohonannya  

dengan uraian secara detail tentang wilayah Indikasi Geografisnya,  

yang diuraikan dalam satu buku yang dikenal dengan sebutan 

“Buku Persyaratan”, yaitu suatu dokumen yang memuat informasi 

tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang 

dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan 

barang lainnya yang memiliki kategori sama. 

Menurut Pasal 6 (3) P.P. No. 51 Tahun 2007, “Buku 

Persyaratan” dalam permohonan Indikasi geografis   terdiri atas: 

a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya; 

b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis; 

c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang 

membedakan barang tertentu dengan barang lain yang 

memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang 

hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut 

dihasilkan. 

d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan 

faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam 
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memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik 

dari barang yang dihasilkan; 

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah 

yang dicakup oleh Indikasi-geografis; 

f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan 

dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai 

barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk 

pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis 

tersebut; 

g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses 

pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan ehingga 

memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk 

memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; 

h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji 

kualitas barang yang dihasilkan; dan 

i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi 

geografis. 

Secara teknis dalam praktek pendaftaran Indikasi Geografis 

selain harus dilengkapi dengan “Buku Persyaratan”, juga wajib 

dilengkapi dengan “Abstrak Buku Persyaratan”. Adapun yang 

dmaksud dengan Abstrak ini adalahRingkasan dari Buku 

Persyaratan dibuat dalam satu lembar, dalam konteks ini  Abstrak 

diperlukan sebagai informasi ringkas dalam pengumuman dalam 

berita resmi indikasi geografis. 

Seperti halnya dengan pendaftaran Merek, dalam 

pendaftaran Indikasi Geografis juga setelah persyaratan 

administratif  dilanjutkan dengan  pemeriksaan substantif. Pasal 8 

ayat (1) PP No. 51 tahun 2007menentukan dalam waktu paling lama 

1 (satu) bulan terhitung sejaktanggal dipenuhinya kelengkapan 

persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 
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Direktorat Jenderal akanmeneruskan Permohonan kepada Tim Ahli 

Indikasi-geografis. Lalu dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis 

menyetujui suatuIndikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-

geografismengusulkan kepada Direktorat Jenderal 

untukmengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi 

geografistersebut termasuk Buku Persyaratannya dalamBerita 

Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) 

hari sejak tanggal diterimanya usulan dari TimAhli Indikasi-

geografis.  

 

 
 

Sumber:  http://www.scribd.com/doc/48191101/tabel-proses-

pendaftaran-indikasi-geografis 

Gambar 10. Proses Pendaftaran Indikasi Geografis 
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Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Namun agar 

tanda tersebut dapat diterima menjadi Merek, haruslah memiliki 

daya pembeda. Merek yang sudah memiliki daya pembeda dan 

telah mendapatkan hak kepemilikan dapat dicabut dan dihapuska 

apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan 

jasa. Sangat penting dalam pendaftaran Merek  pada Kantor Merek 

untuk menyebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya 

apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. 

Begitu pula terhadap pendaftaran barang atau jasa harus 

menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimintakan 

perlindungannya.  

Beberapa point-point penting tentang perlindungan Merek 

dan Indikasi geografis sebagai berikut: 

1. Sistem perlindungan Merek di Indonesia menurut UU No. 15 

Tahun 2011 adalah stelsel konstitutif, menganut First to File 

System, artinya pendaftaran adalah syarat mutlak agar 

seseorang atau sekelompok orang memperoleh perlindungan 

hukum di bawah rezim hukum merek Indonesia. Hak merek 

diperoleh karena pendaftaran. Berdasarkan sistem First to file, 

pemilik merek termasuk merek terkenal wajib  mendaftarkan 

mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas 

mereknya dan perlindungan hukum. First-to-file system berarti 

bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang 

pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran.  

2. Indikasi-Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan 

daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan 

geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau 

kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan 

kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contoh 

indikasi geografis di Indonesia salah satunya adalah Kopi 
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Kintamani. Tanda dalam  indikasi geografis maksudnya 

adalah merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda 

tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat 

dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis 

sedangkan barang dalam konteks indikasi geografis adalah 

dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan 

tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007.  

3. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis di Idonesia, baik 

menurut UU No. 15 Tahun 2001 maupun menurut PP No. 51 

Tahun 2007 adalah melalui pengajuan permohonan secara 

tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI.  Menurut Pasal 56 

ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, yang dapat mengajukan 

permohonan pendaftaran indikasi geografis yaitu lembaga 

yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi 

barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: pihak yang 

mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau 

kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat 

barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau 

pedagang yang menjual barang tersebut; lembaga yang diberi 

kewenangan untuk itu; atau kelompok konsumen barang 

tersebut. Mengenai tata cara pendaftarannya secara detail 

diatur dalam PP No. 51 Tahun 2007. 

 

11. Penutup 

Perlindungan tentang Merek termasuk bagian dari Industrial 

Right. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Merek 

adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sistem 

perlindungan Merk menganut sistem pendaftaran pertama (First to 

file system). Dalam  TRIPs Agreement pengaturan tentang Merek dan 
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Indikasi Geografi diatur ecara terpisah, namun di Indonesia baik 

Merek maupun Indikasi Geografi diatur dalam satu Undang-

Undang yaitu U.U. No. 15 Tahun 2001.  

 

Latihan Soal : 

a. Jelaskan pengertian Merek dan dasar hukumnya? 

b. Apa perbedaan Merek dan Indikasi geografi? Berikan contoh 

serta dasar hukumnya 

c. Jelaskan sistem perlindungan merek? Apakah sama sistem 

perlindungannya dengan Hak Cipta? 

d. Berapa jangka waktu perlindungan Merek? Apakah merek 

dapat dialihkan? Jelaskan!. 
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PERTEMUAN VI 

PRESENTASI TUGAS / TUTORIAL III 

 

 

 

1. Tugas dan Diskusi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIKAN ! 

1. Delik apa yang dianut dalam Undang-Undang Merek 

di ndonesia ?serta jelaskan apa yang dimaksud 

dengan delik tersebut ? 

2. Jelaskan dan berikan contoh tentang Lisensi Non 

Exclusive dalam Merek ! 

3. Resume  Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001, 

fokus analisis pada Hak Prioritas serta penghentian 

penggunaan Merek terdaftar , bandingkan dengan 

TRIPs Agreement! 
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Strategi Tutorial:  

 Tutorial ke 3 boleh memilih Mock Trial atau Power Point 

Presentation. 

 Untuk Tutorial Mock Trial soal No. 1 ( peran dalam sidang 

pengadilan ), Mahasiswa dibagi menjadi Group Majelis 

Hakim, Group Penggugat dan Group Tergugat 

 Untuk soal 2 gunakan model 7 Step Jump 

 

 

 

 

Tugas : 

1. Jelaskan perbedaan Merek Dagang dan Merek    Jasa ! 

2. Jelaskan sistem perlindungan First to File dalam 

Hukum Merek !  

3. Apakah Indonesia mengatur tentang perlindungan 

Merek terkenal ? berikan contoh Merek Terkenal ! Apa 

kreterianya untuk menentukan suatu Merek tergolong 

merek terkenal ? 

4. Apa yang dimaksud persamaan pada keseluruhan dan 

persamaan pada pokoknya dalam merek ? berikan 

contohnya ! 

5. Apakah merek mengenal konsep Publik Domein ? 

6. Dalam praktek ada jenis makanan Sosis bermerek 

Zosis. Diskusikan apakah merek Zosis tersebut dapat 

didaftarkan, jika dikaitkan dengan pasal. 5 UU.NO.15 

tahun 2001 ? 
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1. Problem Task (Mock Trial) Diva Collection  vs Diva 

Collection 

 

Merek “Diva Collection” terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

Direktorat Jenderal HAKI Nomor 445566 sejak Januari 2001, 

permohonan pendaftaran diajukan 15 Agustus tahun 1998 bulan 

Maret, untuk  barang furniture kelas 35, oleh pemilik Merek yaitu 

Joni Sujony telah menggunakan Merek  “Diva Collection” sekaligus 

sebagai nama perusahaannya ( merek Jasa ) sejak tahun 1995 dan 

sering Merek tersebut dibuat sebagai iklan dalam surat kabar 

nasional terkenal di Indonesia  yaitu harian Suara Indonesia, dan 

Kompas.  

Joni Sujony merasa sangat keberatan karena ternyata Anang 

Ananda tanpa sepengetahuan dan seijin dari Joni Sujony telah 

mendaftarkan merek  “Dina Collarion” di Ditjen HAKI untuk kelas 

barang yang sama furniture dan tempat tidur dengan No. 

pendaftaran 456788 tanggal pendaftaran Maret 2002, permohonan 

pengajuan  12 Desember 1998.  

Joni Sujony menggugat Anang Ananda di pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat dengan materi gugatan Anang Ananda telah 

menjiplak nama perusahaan dan merek milik penggugat, merek 

terdaftar milik tergugat dianggap memiliki persamaan secara 

keseluruhan dan persamaan pada pokoknya dengan merek 

penggugat, sehingga disebutkan tergugat beritikad tidak baik / 

buruk dan barang-barang milik tergugat dengan merek “Dina 

Collarion”   membuatkonsumen bingung. Sehubungan dengan 

kasus tersebut Joni Sujony menggugat Anang Ananda di 

pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Desember 2003, 

dan memohon agar pengadilan membatalkan merek “Dina 

Collarion  dan menggugat agar Anang Ananda mengganti rugi atas 
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kerugian yang diderita oleh penggugat dengan beredarnya produk-

produk barang yang mereknya menyerupai merek penggugat dan 

membuat konsumen mengira produk yang dibelinya adalah merek 

“Diva Collection”. 

Tugas : Mahasiswa dibagi menjadi 3 group, masing-masing 

memainkan peran sebagai penggugat, tergugat dan Pengadilan 

Niaga.  Group Penggugat dan Tergugat  hadir dipersidangan 

dengan argumentasi masing-masing dan kemudian group Hakim 

pengadilan niaga mengambil keputusan. 

 

2. Study Task  Indikasi Geografis  

Tutorial dengan strategi dan metode (Power Point Presentation) 

Sehubungan dengan perlindungan Indikasi Geografis, 

berbagai kasus dan persoalan  sering didiskusikan seperti kasus  

Basmati,  Ubi Cilembu, Kopi Toraja maupun Kopi Kintamani. 

Masyarakat yang merasa memiliki produk barang yang berkaitan 

dengan geografis daerahnya mulai menyadari pentingnya 

perlindungan Indikasi Geografis.  Di Bali misalnya,  mulai 

diusulkan Salak Bali, Salaka Wine, dan bahkan Sapi Bali juga mulai 

dipertanyakan. Garam Amed Karangasem dengan cita rasa khas 

yang di export  ke Jepang dipertanyakan perlindungannya. Para 

pakar juga mulai berpikir apakah garam atau binatang bisa 

mendapat perlindungan Indikasi Geografis, karena umumnya yang 

mendapat perlindungan Indikasi Geografis adalah barang produk 

hasil pertanian seperti kopi. 

Presentasikan perlindungan Indikasi Geografis dan perkuat 

presentasi dan argumentasi saudara dengan kasus-kasus 

perlindungan hukum Indikasi Geografis seperti tersebut diatas. 
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PERTEMUAN VII 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

 

 

Materi ajar yang diujikan dalam Ujian Tengah Semester  terdiri 

dari: 

 Materi Perkuliahan Pengantar Hukum Kekayaan 

Intelektual 

 Tutorial 

 Materi Perkuliahan Hak Cipta 

 Tutorial 

 Materi Perkuliahan Merek Dan Indikasi Geografi 

 Tutorial 
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PERTEMUAN VIII 

PATEN 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Paten merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual 

di bidang   Industrial Right. Sistem perlindungannya menganut first 

to file system. Secara garis besar tentang Paten, pembahasannya 

meliputi: pengertian, jangka waktu perlindungan, sistem 

perlindungan, obyek perlindungan serta pelanggaran atas Paten.  

Capaian pembelajaran dalam materi ini, mahasiswa  mampu 

menjelaskan tentang Paten dan sistem perlindungannya, serta 

mampu mengaplikasikan ketentuan-ketentuan tentang Paten dalam 

kasus riil  dalam rangka perlindungan Paten maupun penyelesaian 

sengketa Paten yang terjadi pada masyarakat 

 

2. Pengertian, Dasar Hukum Dan Lingkup Paten 

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dewasa ini Teknologi mampu memecahkan 

persoalan yang dihadapi manusia, misalnya mengatasi jarak dan 

waktu. Dalam penyampaian informasi, teknologi hand phone dan 

internet memegang peranan yang sangat penting. Untuk 

menghasilkan penemuan-penemuan (Invention) yang baru dalam 

pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik 

tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari inventornya/ 

penemunya, dan umumnya temuan teknologi tersebut mempunyai 

nilai ekonomi tinggi. Karena itu sudah sepantasnya atas invention 

tersebut diberikan perlindungan hukum yaitu berupa pemberian 
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Hak Ekslusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang 

teknologi. 

Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah 

merupakan objek dari Paten, yang dalam kerangka hukum  

Kekayaan Intelektual, dimasukkan dalam kelompok Hak Milik 

Perindustrian (Intellectual Property Industry). 

Di Indonesia Paten diatur melalui Undang-Undang No. 14 

Tahun 2001, dan secara internasional dasar hukum pengaturan 

Paten adalah : Paris Convention, Paten Cooperation Treaty (PCT), 

European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement. 

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Paten 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor 

atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. Dalam hal ini yang berhak memperoleh Paten 

adalah si inventor itu sendiri, atau pihak lainnya yang menerima 

lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya 

diperolehnya hak dkarena proses pewarisan, hibah, wasiat, atau 

perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses 

Lisensi. 

Melalui difinisi Paten dapat dikemukakan bahwa subjek 

Paten atau yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau 

yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika 

suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, 

maka hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh 

para Inventor yang bersangkutan. Sementara itu, obyek dari Paten 

adalah invensi yang dihasilkan oleh Inventor. Menurut pasal 1 (2) 

U.U. No. 14 Tahun 2001,  Invensi adalah ide inventor yang 

dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang 
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spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Tidak 

semua invensi di bidang teknologi dapat diberikan Paten. Menurut 

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001,  

Invensi yang dapat diberi Paten hanyalah Invensi yang baru dan 

mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam 

industri. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikemukan bahwa 

obyek Paten adalah penemuan/invensi di bidang teknologi yang 

baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam 

dunia industri. 

 

3. Sistem Perlindungan, Proses Permohonan Pendaftaran dan 

Pemeriksaan Paten 

Perlindungan hukum atas Paten diperoleh melalui sistem 

pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut Sistem Konstitutif, atau 

juga yang dikenal dengan sebutan first to file system.Menurut Sistem 

Konstitutif, Hak atas Paten diberikan atas dasar pendaftaran yaitu 

proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh 

inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Dalam Sistem ini titik beratnya adalah pada proses 

pendaftaran melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem 

ini dikenal pula dengan sebutan Sistem Ujian (Examination System). 

Pengajuan permohonan pendaftaran Paten harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu : persyaratan 

formal/administrasi dan substantif, yang nantinya juga melahirkan 

dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal/administrasi dan 

pemeriksaan substantif.  

Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang 

administratif dan fisik, seperti ; tanggal, bulan dan tahun surat 

permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si 

penemu/inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang 
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terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, 

gambar, serta abstraksi mengenai penemuan. Pemeriksaan pertama 

terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai 

sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan 

kedua yaitu mengenai substantsinya mencakup pemeriksaan 

terhadap ; kebaruan suatu penemuan, ada atau tidaknya langkah 

inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan terse ut diterapkan 

dalam industri. 

Persyaratan substantif pertama, Suatu penemuan dapat 

diberikan paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam 

bidang teknologi, dengan kata lain harus merupakan hal yang baru 

(New), penemuan itu merupakan penemuan baru yang memiliki 

kebaruan atau Novelty, syarat kebaruan atau novelty ini merupakan 

syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan baru jika 

penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh prior art.Prior art adalah 

semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan 

suatu permintaan paten (filling date) atau tanggal prioritas 

permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan 

tertulis ataupun lisan.47 

Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan 

langkah inventif (inventifve steps). Suatu penemuan dikatakan 

mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi 

seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tehnik 

merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

Persyaratan terakhir adalah dapat diterapkan dalam industri 

(industrial applicability). Suatu penemuan agar layak diberi Paten 

harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis, artinya 

penemuan tidak dapat bersifat teoritis semata-mata, melainkan 

harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Jika penemuan itu 

                                                             
47  H. OK. Saidin, Op. Cit, hal.. 243. 
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dimaksudkan sebagai produk atau bagian dari produk, maka 

produk itu harus mampu dibuat. Jika penemuan dimaksudkan 

sebagai proses atau bagian dari proses, maka proses itu harus 

mampu dujalankan atau digunakan dalam praktek.48 

Untuk persyaratan substantif ini, terkadang ditemukan 

penyebutan lain untuk nama persyaratannya, namun demikian 

pada hakekatnya intinya sama. Seperti halnya Amerika, sesuai the 

Federal Patent Statute of 1952, diketahui bahwa :To be patented, 

theinventions must be novel, useful, and nonobvious.49 

Persayaratn substantif sebagaimana dikemukakan daiatas 

yaitu yang mempersyaratkan suatu invensi dapat dimohonkan 

Paten apabila memenuhi syarat yaitu : Harus Baru, Mengandung 

Langkah Inventif, serta Dapat Diterapkan Dalam Industri dapat 

diketahui melalui ketentuan pasal 2 hingga pasal 5 Undang-

Undang Paten. 

Permohonan pendaftaran Paten dapat diajukan untuk Paten 

(Paten Biasa) dan Paten Sederhana. Di Indonesia Paten 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu Paten Biasa dan 

Paten Sederhana. Yang mendapat perlindungan dalam Paten (Paten 

Biasa) adalah penemuan dibidang produk dan proses. Paten 

Sederhana hanya menyangkut penemuan di bidang produk. Tidak 

ada Paten Sederhana untuk proses. Persyaratan perlindungan Paten 

Sederhana lebih mudah, hanya melihat unsur kebaruan (new) dan 

kemanfaatan dari inovasi produk, sedangkan langkah inventif step 

tidak diperyaratkan 

Paten (Paten Biasa) terdiri dari Paten Produk dan Paten 

Proses. Dalam sistem Paten, invensi yang dapat diberikan 

perlindungan Paten meliputi proses, metode menjalankan proses 

                                                             
48  Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 8. 
49  Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 10. 
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serta alat untuk menjalankan proses, penggunaan, komposisi, dan 

produk yang merupakan product by process. Paten diberikan 

terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi 

yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun 

hanya merupakan proses saja dan jika didayagunakan akan 

mendatangkan manfaat ekonomis. Yang dimaksud dengan produk 

dalam Paten Produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, 

product by process, system, dan lain-lain. Contohnya adalah alat 

tulis, penghapus, komposisi obat, penemuan teknologi HP (Hand 

Phone), dll Sedangkan yang dimaksud dengan Proses mencakup 

proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses 

membuat tinta, dan proses membuat tissue.  

Paten Sederhana diperuntukkan bagi invensi teknologi yang 

sederhana dan dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata 

(tangible), berwujud serta bisa digunakan secara praktis. Paten 

Sederhana hanya mencakup perlindungan atas produk yaitu 

khususnya bentuk produk mekanis dengan kegunaan yang sangat 

praktis.Paten sederhana merupakan temuan teknologi dalam 

bentuk sederhana. Temuan tersebut umumnya lahir bukan melaui 

proses Research dan Development yang mendalam, karenanya jangka 

waktu perlindungannyapun lebih pendek dari Paten Biasa,50 dan 

dihitung dari tanggal penerimaan permintaan paten (filing date). 

Paten Sederhana tidak dapat diperpanjang dan hanya brlaku untuk 

satu klaim saja. Hal ini tentu berbeda dengan Paten Biasa yang 

dapat diajukan untuk beberapa klaim. Dikenal beberapa istilah 

untuk paten sederhana. Australia menggunakan istilah Petty 

Patents, Jerman dan Jepang menggunakan istilah Utility Models, dan 

Patents brevet di Perancis. Contoh dari paten sederhana seperti 

                                                             
50  Henry R. Cheeseman, Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice Hall, 

Upper Saddle River, New Jersey o7458, 2000, hal.. 117. 
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misalnya alat parutan kelapa, alat perkakas rumah tangga, serta 

accessories.51Di beberapa Negara lainnya seperti,Amerika Serikat, 

Filipina, dan Thailand, Paten Sederhana dikenal dengan istilah 

Utility Model, Petty Patent,atau Simple Patent yaitu yang khusus 

ditujukan untuk benda atau alat (device) (Penjelasan Umum 

Undang-Undang Paten).Prosedur permohonan pendaftaran Paten 

hingga proses pemeriksaan baik pemeriksaan administrative 

maupun substantif untuk Paten Biasa diatur dalam pasal 20 hingga 

pasal 65 Undang-Undang Paten, sementara itu untuk Paten 

Sederhana diatur dalam pasal 104 hingga pasal 106 Undang-

undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

 

4. Jangka Waktu Perlindungan Paten 

Kewajiban mengharmonisasikan system hukum HaKI tidak 

hanya dipersyaratkan bagi Indonesia, melainkan juga baerlaku bagi 

Negara-negara anggota WTO lainnya seperti halnya Amerika 

Serikat. Dalam rangka GATT, diadakan juga beberapa perubahan 

penting dalam U.S. Patent Law berkaitan dengan jangka waktu 

perlindungan Paten yaitu : 

1. Patent are valid for 20 years instead of the previous term of 17 

years. 

2. The patent term begins to run from the date the patent application is 

filed instead of when the patent is issued, as was previously the 

case.52 

Di Indonesia menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang 

Paten, jangka waktu perlindungan Paten adalah selama 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak Tanggal penerimaan dan jangka 

waktu itu tidak dapat diperpanjang.sementara itu untuk Paten 

                                                             
51  Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 8. 

52Ary M. Sigit, Op Cit., hal.. 11. 
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Sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.Berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap Paten Asing, sesuai 

Konvensi Paris yang menganut the principle of national treatment, 

maka kepada orang asing yang merupakan warga negara dari 

negara anggota Uni Paris, diberikan perlakuan yang sama seperti 

warga negaranya sendiri. 

 

5. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten 

Hak Paten sebagaimana halnya kelompok Hak Kekayaan 

Intelektual lainnya dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya 

maupun sebagian, yaitu melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, 

maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara yang dibenarkan 

oleh Undang-undang. Setiap proses pengalihan Hak Paten wajib 

didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Berkaitan dengan penemuan di bidang teknologi yang akhirnya 

menghasilkan Hak Paten, Indonesia masih sangat jauh ketinggalan 

jika dibandingkan dengan Negara-negara lainnya, oleh karena itu 

sebagai salah satu sarana percepatan alih teknologi mekanisme 

Lisensi merupakan salah satu sarana yang sangat penting. 

Menurut pasal 1 angka (13) Undang-Undang Paten, Lisensi 

adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat 

ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka 

waktu dan syarat tertentu. 

Pada prinsipnya sesuai ketentuan pasal 16 Undang-undang 

Paten, Pemegang Paten memiliki Hak Ekslusif 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 
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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. 

Berkaitan dengan Hak Ekslusif tersebut diatas, Pemegang 

Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan 

perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana 

diatur dalam pasal 16. Lisensi yang dianut dalam Paten pada 

prinsipnya adalah Lisensi Non Exclusive. 

 

6. Lisensi Wajib 

Dalam Paten selain diatur mengenai Lisensi pada umumnya 

(Lisensi sukarela) sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 

sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Paten, juga diatur 

mengenai Lisensi Wajib. Prihal Lisensi Wajib atau sering disebut 

Lisensi Paksa, juga diatur baik dalam Paris Convention maupun 

dalam TRIPs Agreement. Paris Convention menggunakan istilah 

Compulsory Licences untuk Lisensi Wajib yang pengaturannya 

tercantum dalam Pasal 5A Paris Convention. Sementara itu TRIPs 

Agreement menggunakan istilah Other use without the authorization 

of the right holder yang diatur dalam pasl 31 TRIPs Agreement. 

Menurut ketentuan Pasal 31 TRIPs Agreement ada empat 

pertimbangan yang menjadi dasar pemberian Lisensi wajib untuk 

Paten yaitu 53; 

1. Karena keperluan yang sangat mendesak (emergency and 

extreme urgency) 

                                                             
53  Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, 

Bandung, hal... 273. 
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2. Untuk menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang 

tidak sehat (anti-competitive practice) 

3. Dalam rangka penggunaan yang bersifat non-komersial 

untuk kepentingan umum (public non-commercial) 

4. Adanya saling kebergantungan paten yang ada dengan yang 

sesudahnya (dependent patents) Secara umum dapat dikemukan 

perbedaan antara Lisensi pada umumnya (Lisensi Sukarela) 

dengan Lisensi Wajib adalah sebagai berikut : 

 Dalam Lisensi pada umumnya (Lisensi Sukarela), pihak 

Inventor membuat Perjanjian Lisensi dengan Penerima 

Lisensi, yaitu pemberian hak kepada penerima Lisensi 

untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan hak 

paten yang dimiliki oleh Inventor dengan dilandasi 

kebutuhan yang sama antara kedua belah pihak, dalam 

arti baik pihak Inventor maupun Penerima Lisensi sama-

sama berniat, berkemauan dan menginginkan, dan 

menyepakatinya secara sukarela terjadinya perbuatan 

hukum Perjanjian Lisensi, tanpa memerlukan campur 

tangan pemerintah, kecuali pada proses pendaftaran 

perjanjian lisensi yang wajib di daftar kepada Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar memiliki akibat 

hukum kepada pihak ketiga. 

 Sedangkan dalam Lisensi Wajib (Compulsory Licences), 

pemberian Lisensi dari Inventor kepada Penerima Lisensi 

pada awalnya bukan dilandasi keinginan bersama dari 

kedua belah pihak, melainkan karena adanya keinginan 

salah satu pihak saja, yaitu penerima Lisensi untuk 

melaksanakan Paten tersebut yang pada dasarnya 

dikaitkan dengan kepentingan umum melalui campur 

tangan pemerintah.  
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Lisensi Wajib dalam Undang-Undang Paten diatur dalam 

Pasal 74 sampai dengan Pasal 87. Menurut Pasal 74 

Undang_Undang No. 14 tahun 2001, Lisensi Wajib adalah : Lisensi 

untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan 

Direktorat Jenderal atasdasar permohonan.Dari definisi tersebut 

dapat dikemukakan, bahwa setelah diajukan permohonan dengan 

dipenuhinya persyaratan oleh pemohon dan telah disetujui oleh 

Direktorat Jenderal, maka Inventor atau Pemegang hak Paten wajib 

melisensikan patennya tersebut secara paksa kepada pemohon, 

meskipun pihaknya/pemegang hak paten sesungguhnya tidak 

menginginkan dan tidak berniat melakukan Perjanjian Lisensi 

tersebut. 

 Meskipun ada ketentuan Lisensi Wajib, hal itu tidak berarti 

setiap Paten yang diinginkan oleh seseorang dapat dimohonkan 

Lisensi wajib.  

Lisensi Wajib hanya dapat dimohonkan oleh pemohon 

kepada Direktorat Jenderal apabila : 

 Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau 

dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang 

Paten 

 Permohonan juga dapat diajukan dalam hal Paten telah 

dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau Penerima Lisensi, 

namun dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan 

kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan  ketentuan pasal 75 ayat (!) Undang-Undang 

Paten, yang dapat mengajukan permohonan Lisensi Wajib 

adalah setiap pihak/setiap orang yaitu setelah lewat jangka 

waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 

pemberian Paten dengan membayar biaya.Pihak pemerintah 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selain 
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memperhatikan alasan-alasan yang sah untuk permohonan 

Lisensi Wajib sebagaimana telah dikemukakan diatas, hanya 

akan memberikan dan mengabulkan permohonan Lisensi 

Wajib dari si pemohon dalam hal pemohon dapat 

menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa pihaknya :  

1. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri 

Paten yang bersangkutan secara penuh. 

2. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten 

yang bersangkutan dengan secepatnya 

3. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka 

waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari 

Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang 

wajar, tetapi tidak memperoleh hasil 

Berdasarkan bvukti-bukti tersebut diatas, apabila Direktorat 

jenderal berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di 

Indonesia dalam sekala ekonomi yang layak dan dapat 

memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat, maka 

permohonan Lisensi Wajib dari si pemohon akan dikabulkan, dan 

akan dikeluarkan Keputusan direktorat jenderal tentang pemberian 

Lisensi Wajib. Dengan keluarnya Keputusan tersebut itu berarti 

Pemegang Paten wajib secara paksa melisensikan Patennya kepada 

pemohon.  

Keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian Lisensi 

Wajib, memuat hal-hal sebagai berikut : 

a. Lisensi Wajib bersifat Non-Ekslusif 

b. Alasan pemberian Lisensi Wajib 

c. Bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini 

untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib 

d. Jangka waktu Lisensi Wajib 
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e. Besarnya royalty yang harus dibayarkan penerima Lisensi-

wajib kepada Pemegang paten dan cara pembayarannya 

f. Syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat 

membatalkannya 

g. Lisensi Wajib terutama digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pasar di dalam negeri 

h. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para 

pihak yang bersangkutan secara adil. 

Dalam bidang-bidang HKI di Indonesia prihal Lisensi Wajib 

hanya dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang Paten. 

 

7. Penyelesaian Sengketa Paten 

Sengketa Paten dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan 

dan jalur di luar Pengadilan. Dalam hal Pemegang Paten atau 

Penerima Lisensi menderita kerugian akibat Paten yang dimilikinya 

digunakan oleh orang lain dengan tanpa hak, maka pihak 

Pemegang Paten maupun Penerima Lisensi yang sah dapat 

menggugat dan menuntut ganti rugi kepada pelanggarnya melalui 

Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi dapat diajukan kepada 

siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 

menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual dan 

disewakan atau diserahkan suatu produk yang diberi Paten, atau 

menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat 

barang dan tidakan lainnya. Gugatan ganti rugi hanya dapat 

diterima apabila produk atau prose situ terbukti dibuat dengan 

menggunakan Invensi yang telah diberi Paten. Proses pembuktian 

dalam sengketa Paten menganut Sistem Pembuktian Terbalik(Pasal 

119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Paten.  
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Untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten, pengadilan 

Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan 

(Injuction) atas permintaan pihak yang Patennya dilanggar. 

Tindakan Injuctiondilakukan untuk : 

 Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten khususnya 

mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten 

ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi,  

 Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten 

dan hak yang berkaitan dengan Paten guna menghindari 

terjadinya penghilangan barang bukti selain melalui jalur 

Pengadilan Niaga, Penyelesaian sengketa Paten dapat juga 

dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

Berkaitan dengan pelanggaran Paten, bahwa adanya hak 

pemilik Paten untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tidak 

mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana 

terhadap pelanggar Paten. Tuntutan Pidana atas pelanggaran Paten 

diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang_Undang 

Paten. Tindak Pidana dalam Paten merupakan Delik Aduan. 

 

8. Penutup 

Setelah mencermati kajian tentang Paten mulai dari poin 

Pendahuluan hingga Penutup dalam buku ini, diharapkan 

mahasiswa mampu memahami dan membedakan antara karya 

intelektual yang mendapat perlindungan Paten, maupun karya-

karya intelektual yang mendapat perlindungan jenis Kekayaan 

Intelektual lainnya, seperti Merek, Hak Cipta maupun Desaian 

Industri.  

Paten di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 

14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karya-karya intelektual manusia 
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yang mendapat perlindungan Paten adalah karya yang berkaitan 

dengan temuan di bidang teknologi yang baru atau new atau 

novelty. Paten dibedakan menjadi Paten Biasa dan Paten Sederhana, 

serta sistem perlindungannya  menganut first to file system. 

Pelanggaran terhadap Paten  diselesaikan baik secara perdata 

maupun pidana. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan Niaga, 

dan kasus pidana berkaitan dengan pelanggaran Paten diajukan 

kepada Pengadilan Negeri. Tindak pidana dalam Peten merupakan 

Delik Aduan, dalam konteks ini harus ada pengaduan terlebih 

dahulu berkaitan dengan pelanggaran Paten, jika tidak ada 

pengaduan maka dianggap tidak ada pelanggaran Paten. 

 

Latihan :  

1. Bandingkan antara karya intelektual yang mendapat 

perlindungan Paten, maupun karya-karya intelektual yang 

mendapat perlindungan jenis Kekayaan Intelektual lainnya, 

seperti Merek, Hak Cipta maupun Desaian Industri ! 

2. Jelaskan perbedaan : Paten Biasa dan Paten Sederhana ! 
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PERTEMUAN IX 

PRESENTASI TUGAS / TUTORIAL IV 

 

 

 

1. Tugas dan Diskusi 

 
 

 
 

 

 

1. Jelaskan pengertian paten dan dasar hukumnya ! 

2. Karya intelektual di bidang apa yang mendapat 

perlindungan Paten dan sebutkan kreterianya agar 

dapat perlindungan Paten ! 

3. Jelaskan sistem perlindungan paten ! 

4. Berikan contoh karya intelektual yang mendapat 

perlindungan paten 

DISKUSIKAN ! 

1. Apakah paten mengenal konsep Public Domein jelaskan 

jawan saudara dengan menghubungkannya dengan 

jangka waktu perlindungan paten ? 

2. Apa yang dimaksud dengan Lisensi Wajib dalam Paten 

?Berikan contohnya ! 

3. Delik apa yang dianut dalam Paten ? 
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TUGAS / TUTORIAL   

Strategy Tutorial : 

 Untuk menghasilkan diskusi aktif dalam kelas Tutorial , maka 

masing-masing group wajib mengerjakan dan mendiskusikan 

tugas dibawah ini sebagai Home Work ,Tutorial menggunakan 

metode 7 Step Jump. 

 

Problem Task 

Pembatalan Paten Oleh Pihak Ketiga 

Dalam Kasus Paten yang telah diputuskan oleh PN Niaga Jkt 

Pst No. 65/Paten/2004, PT Triprima Intibaja Indonesia mengajukan 

gugatan Pembatalan Paten ke PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 

12 Nopember 2004. Dalam kasus ini, Penggugat    ( PT TRiprima ) 

memohon kepada PN Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan 

Paten Sederhana  No. ID 0000528S  milik Tergugat ( PT Enomoto 

Srikandi  Industries).  

Untuk menguatkan gugatannya, penggugat berargumen 

bahwa Paten Sederhana (No. ID 0000528S) ternyata telah 

digunakan secara komersial di Indonesia oleh Tergugat sebelum 

permintaan Paten Sederhananya diajukan. Dalam kasus ini, PT 

Triprima Intibaja Indonesia, bukanlah inventor dari Paten 

Sederhana dengan  No. ID 0000528S. Kuasa hukum PT Enomoto 

Srikandi Industries merasa aneh atas campur tangannya penggugat 

mengingat penggugat bukanlah inventor. 

 

2. Bahan Bacaan 

Convention- Treaty-PerUndang-Undangan 

 Paris Convention 

 WTO, TRIPs Agreement 

 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten 
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 Putusan PN Niaga Jkt Pst No.65/Paten/2004,  Perkara Paten 
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PERTEMUAN X 

DESAIN INDUSTRI 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Materi perkuliahan tentang Desain Industri terdiri atas 

pengertian Desain Industri, dasar hokum perlindungannya, obyek 

perlindungan, system perlindungan, jangka waktu perlindungan 

hingga pelanggaran atas karya Desaian industri yang diatur 

berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desaian 

Industri.  

Capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu 

menjelaskan perbedaan Desaia Industri dengan Merek, serta 

mampu mengaplikasikan ketentuan hokum yang berkaitan dengan 

Desaian Industri dalam kasus nyata yang dihadapi oleh 

masyarakat. 

 

2. Konsep Dan Sistem Perlindungan Desain Industri 

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO(World Trade 

Organization) yang didalamnya menyangkut TRIPs Agreement, wajib 

mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan mematuhi 

standar-standar international sesuai TRIPs. Salah satu kewajiban 

dalam TRIPs Agreement adalah Indonesia harus memiliki peraturan 

dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya 

dibidang Desain Industri.  

Perlindungan hukum Desain Industri secara internasional 

selain diatur dalam TRIPs Agreement juga diatur dalam berbagai 

Konvensi seperti :The Hague Agreement dan Paris Convention for the 
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Protection ofIndustrial Property. Paris Convention/Konvensi Paris 

telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden 

Nomor 24 tahun 1979, kemudian dilakukan perubahan melalui 

Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan 

Paris Convention for theProtection of Industrial Property dan 

Conventions Establishing The World IntellectualProperty Organization. 

Sesuai Paris Convention, Desain Industri termasuk dalam lingkup  

 

Hak Milik Industri. 

Konvensi Paris menentukan bahwa :The protection of industrial 

property has as its object patents, utility models, industrial designs, 

trademarks, service marks, trade names, indications of source or 

appellations of origin, and the repression of unfair competition.54 

Di dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

disebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang perlu 

memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan 

daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan 

memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian 

dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang 

dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi 

perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum 

terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan 

industri nasional.  

Sehubungan dengan pembahasan konsep dan sistem 

perlindungan desain industri, maka terlebih dahulu dikemukakan 

pengertian-pengertian yang terkait desain industri. Untuk 

diketahui apa sesungguhnya yang disebut dengan desain industri? 

                                                             
54  Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html. Diakses 10 
Oktober 2016 
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Untuk menjawab hal tersebut, dapat diketahui dari bunyi 

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini sebagai berikut: 

 

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dalam Undang-

undang ini yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu 

kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau 

garis dan warna, atau 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 

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, 

atau kerajinan tangan. 

 

Selanjutnya siapakah yang disebut dengan Pendisain? Di di 

dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 2: 

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain 

Industri.Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang apakah hak 

desain industri itu, dapat dirujuk ketentuan pasal sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 U.U. Desaian Industri. 

 

Pasal 1 angka 5U.U. No. 31 Tahun 2000 Tentang Desaian 

Industri : Hak Desain Industri 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. 

 

 

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 
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diratifikasi dengan Undang-Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994. 

Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung 

ratifikasi Paris Convention for the protection of Industry Property 

(Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 

1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam the Hague Agreement 

(London Act) Concerning The International Deposit of Industrial 

Designs. 

Konsep dan sistem perlindungan desain industri 

dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain 

dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak 

yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri 

tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak 

Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif 

dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. 

Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong 

semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus 

memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri 

diberikan oleh Negara melalui prosedur pendaftaran oleh 

Pendesain, atau badan hukum yang berhak atas hak desain industri 

tersebut.Menurut OK. Saidin, Desain Industri adalah bagian dari 

Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri 

didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri 

tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa 

yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual 

manusia, produk peradaban manusia.55 

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Desain 

Industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,  hak atas 

                                                             
55  OK Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grasindo Persada, 

Jakarta, hal.. 467 
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desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka 

waktu tertentu. Ketentuan tersebut dapat diketahui dari bunyi 

Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: 

 

Pasal 5 ayat (1): Perlindungan terhadap Hak Desain Industri 

diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan. 

 

Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan desain 

industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain 

berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah 

ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk 

terjadinya hak desain industri.56Sistem pendaftaran untuk 

perlindungan Desaian industry sering disebut sebagai first to file 

system. Jika pendesaian tidak mendaftarkan karya desainnya, maka 

pihaknya tidak akan mendapat perlindungan hukum. Dengan kata 

lain, tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, 

juga tidak ada perlindungan. 

Perlindungan tidak diberikan kepada semua desain industri. 

Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga 

perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain 

industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat 

diberikan hak. Undang-undang Desaian Industri Indonesia tidak 

menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi ukuran 

kebaruan itu sendiri.Pada dasarnya, hak atas desain industri 

diberikan kepada desain yang benar-benar baru. Itu artinya desain 

tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang sebelumnya. 

Menurut pendapat Budi Santoso penentuan “kebaruan” 

                                                             
56  Ranti Fauza Mayana.2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia; Dalam Era 

Perdagangan Bebas.Grasindo, Jakarta, hal.. 59 
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menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut 

disebabkan karena menurut Undang-Undang Desain di Indonesia, 

baru artinya sebelumnya tidak pernah ada desain yang selama ini 

diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya 

melalui Kantor Direktorat Kekayaan Intelektual.57Persoalan 

penentuan kebaruan dalam Desaian Industri juga dikomentari oleh 

Ranti Fauza Mayana, yang pada intinya mengemukakan sulit   

untuk menentukan unsur baru dalam desain industri.  

 

3. Subjek dan Objek Desain Industri 

Subyek Desaian Industri adalah Pendesain, yaitu  seorang 

atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.  Dalam 

hal pendesain terdiri dari beberapa orang, maka hak diberikan 

pada beberapa orang tersebut secara bersama kecuali diperjanjikan 

lain. Dalam hal desain industri dibuat dalam hubungan dinas/ 

kerja, dibuat atas pesanan maka pemegang hak desain industri 

adalah yang memberi pekerjaan atau memberi pesanan (disini 

memberi pekerjaan – pemesanan adalah Instansi Pemerintah). 

Dalam hal memberi kerja atau pemesan adalah pihak swasta/ 

orang swasta maka orang yang membuat desain industri itu 

dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri 

kecuali diperjanjiakan lain. Pendesain mempunyai hak untuk tetap 

namanya dicantumkan pada sertifikat desain indusri sebagai 

penciptanya. 

Secara lebih terperinci yang dapat menjadi subjek Desain 

Industri adalah seorang atau beberapa orang yang menerima hak 

tersebut, dapat diketahui dari ketentuan yang termuat dalam pasal 

berikut: 

                                                             
57  Budi Santoso, 2005, Butir-Butir Berserakan trntang Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(Desain Industri), CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.. 91 
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Pasal 6 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2000: Yang berhak 

memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendisain atau yang menerima 

hak tersebut dari Pendisain. Ayat (2): Dalam hal pendisain terdiri atas 

beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada 

mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain. 

 

Selanjutnya apabila suatu Desain Industri dibuat dalam 

kaitannya dengan lingkungan pekerjaan, berikut ketentuan 

pasalnya menentukan: 

Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2001: Jika suatu Desain 

Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam 

lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak 

yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, 

kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi 

hak Pendesain apabila penggunaan desain Industri itu diperluas sampai ke 

luar hubungan dinas. 

Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 

pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkanpesanan 

yang dilakukan dalam hubungan dinas. 

Ayat (3): Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja 

atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu 

dianggap sebagai Pendisain dari pemegang Hak Desain Industri, kecuali 

diperjanjikan lain antara kedua pihak. 

 

 

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan 

kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya. Sedangkan 

penjelasan pada ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan prinsip 

bahwa Hak Desain Industri yang dibuat oleh seseorang 

berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi Pemerintah, tetap 
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dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, 

kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak 

Pendisain untuk mengklaim haknya apabila Desain Industri 

digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut. 

Dalam Penjelasan U.U. Desaian Industri diatur bahwa yang 

dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan kerja di 

lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan Desain 

Industri oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan 

Pendisain.Oleh karena itu, ketentuan pada Pasal 8 menyatakan 

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) 

dan ayat (2) tidak menghapus hak pendisain untuk tetap 

dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar 

Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. 

Penegasannya bahwa pencantuman nama Pendisain dalam Daftar 

Umum Desain industri dan Berita Resmi Desain Industri 

merupakan hal yang lazim di bidang Hak Kekayaan Intelektual, 

hak untuk mencantumkan nama Pendisain dikenal sebagai istilah 

hak moral (moral right). 

Obyek desain industry adalah barang atau komoditi yang 

merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena 

itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. 

Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain 

industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih 

bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk 

barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan 

tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi 

serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah 
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sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting 

sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk 

dengan produk yang lainya. 

Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas 

mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan 

kesan estetis. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang 

dianggap “unik dan aneh”  dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan 

terminologi hukum tentang nilai estetik tidak memiliki batasan 

yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya 

saing dan menaikkan nilai komersialnya.Hak desain industri 

diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri 

dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang 

telah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri 

sebelum. 
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4. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 

Perlindungan hukum terhadap karya-karya Desain Industri 

menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 

tahun58, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan (filing 

date), jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Dalam tenggang 

waktu tersebut pendesain/pemegang hak desain memiliki hak 

khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengekspor dan atau 

mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industri yang 

dilindungi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian lisensi. 

Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia 

khususnya dalam Pasal 5, juga dapat diketahui jangka waktu 

perlindungan yang sama dengan TRIPs Agreement yaitu karya 

                                                             
58  Henry Soelistyo Budi, 2002, Hak Atas Kekayaan IntelektualMateri Pelatihan HAKI, 

Surabaya, hal.. 29. 
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Desain Industri mendapat perlindungan selama 10 tahun. dan tidak 

dapat diperpanjang. 

Setelah masa perlindungan Desain Industri habis maka karya 

Desain Industri akan menjadi Public Domein (milik masyarakat 

umum), artinya siapapun boleh memproduksi dan menggunakan 

Desain tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan 

membayar royalty fee pada pendesainnya. 

 

5. Pengalihan Hak dan Lisensi 

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Desain 

Industri, Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan 

cara : 

a. Pewarisan 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Perjanjian Tertulis, atau 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.  

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan 

oleh perundang- undangan misalnya putusan pengadilan yang 

menyangkut kepailitan. 

Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana disebutkan 

diatas harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, 

serta pengalihannya wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain 

Industri pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan tidak akan 

berakibat hukum bagi pihak ketiga. 

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa atas karya Desain, 

seorang Pendesain akan memperoleh Hak Desain Industri atas 

karya yang dilahirkannya.  
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Hak Desain Industri adalah hak ekslusif 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. Berkaitan dengan Hak Ekslusif yang 

dimiliki oleh pendesain menurut ketentuan Pasal 9 Undang-

Undang Desain Industri dikemukakan lebih lanjut bahwa 

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk 

melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau 

mengedarkan barang yang diberi Hak desain Industri.juga 

dikemukakan. Jadi berdasarkan hak Ekslusif tersebut 

sesungguhnya pendesain dapat menggunakan sendiri karya 

desainnya maupun memberi persetujuan atau izin kepada pihak 

lain untuk memanfaatkan karya Desain yang dimilikinya, misalnya 

melalui mekanisme Lisensi.  

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak 

Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian 

berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk 

menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain Industri yang diberi 

perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 

Dari rumusan Lisensi tersebut diatas secara jelas dapat 

diketahui bahwa Lisensi bukanlah pengalihan hak melainkan 

pemberian hak untuk jangka waktu tertentu. Dalam konsep 

“pengalihan hak” misalnya pengalihan hak melalui mekanisme 

“pewarisan”, hak yang dialihkan akan beralih untuk seterusnya 

dari si pewaris (pendesain) kepada ahli warisnya dan tidak bisa 

kembali lagi pada pendesain. Sedangkan “pemberian hak” dalam 

perjanjian Lisensi, penggunaan hak Desain Industri oleh orang lain 

yang bukan pendesainnya, hanya diberikan untuk jangka waktu 
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tertentu misalnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai 

kesepakatan antara Pendesain dan penerima Lisensi dengan syarat 

pembayaran sejumlah royalty fee, kemudian setelah jangka waktu 

itu berakhir, maka hak Desain Industri akan kembali lagi berada 

pada Pendesain/dimiliki oleh pendesain. 

Pemberian Lisensi diatur dalam Undang-Undang Desain 

Industri Pasal 33 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa 

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi/izin 

kepada pihak lainnya/penerima Lisensi untuk menikmati manfaat 

ekonomi dari karya pendesain berdasarkan Perjanjian Lisensi. 

Sebagaimana halnya dengan bidang HKI lainnya, dalam Undang-

Undang Desain Industri di Indonesia pada prinsipnya juga 

menganut Non Exclusive Licence yaitu jika tidak diperjanjikan lain 

maka pemegang hak Desain Industri dapat me-Lisensikan karya 

desainnya kepada lebih dari satu orang. 

Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum 

Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak akan mempunyai 

akibat hukum terhadap pihak ketiga. 

 

6. Pelanggaran Hak Desain Industri dan Penyelesaian 

Sengketa 

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran 

hak Desain Industri di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur 

Pengadilan dan Non Pengadilan Pemegang hak Desain Industri 

atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang melanggar 

haknya yaitu berupa gugatan ganti rugi dan gugatan untuk 

pengehentian semua perbuatan pelanggaran hak. Dalam hal ini 

Pendesain atau Penerima Lisensi dapat menggugat agar si 

pelanggar hak berhenti untuk membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang 
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diberi hak Desain Industri, yang dihaki oleh Pendesain atau 

Penerima Lisensi. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. 

Untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkaitan dengan 

pelanggaran hak Desain Industri, juga dimungkinkan dilakukan 

Injuction/Penetapan Sementara Pengadilan.Menurut ketentuan 

pasal 49 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa 

berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat 

meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat 

Penetapan Sementara Pengadilan tentang : 

a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan 

pelanggaran Desain Industri 

b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak 

Desain Industri. 

Pendesaian atau Pemegang Lisensi yang haknya dilanggar 

selain mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga, juga dapat 

memilih menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase atau 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud Alternatif 

Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui 

Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. 

Undang-undang Desain Industri di Indonesia juga 

mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan 

pelanggaran hak Desain Industri. Terhadap pihak yang dengan 

sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 

(empat0 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000. Sedangkan bagi 

pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, 

atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu0 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000. 

Tindak Pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri 

adalah Delik Aduan. Ini berarti penyidikan berkaitan dengan 
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pelanggaran hak hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari 

yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak. 

 

7. Penutup 

Desain Industri menganut sistem perlindungan first to file 

system. Persyaratan agar suatu karya dapat didaftarkan dan 

mendapat perlindungan hukum wajib karyanya memenuhi unsur 

kebaruan. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan 

pelanggaran hak Desain Industri di Indonesia dapat diselesaikan 

melalui jalur Pengadilan dan Non Pengadilan Gugatan ganti rugi 

diajukan ke Pengadilan Niaga, sementara tuntutan pidana ke 

Pengadilan Negeri. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut 

berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri, juga 

dimungkinkan dilakukan Injuction/Penetapan Sementara 

Pengadilan.Menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Desain 

Industri menentukan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak 

yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga 

untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan  

 

Latihan : 

 

1. Jelaskan elemen-elemen Desain Industri yang sering 

bersinggungan dengan elemen-elemen karya cipta ! 

2. Apakah hak atas karya desain industri mengenal 

Public Domein ? 

3. Apa yang dimaksud dengan Injunction ? 

4. Analisis Putusan Pengadilan tentang perkara Desain 

Industri !Apakah menurut saudara proses melalui 

Pengadilan Niaga termasuk cepat ?  
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PERTEMUAN XI 

PRESENTASI TUGAS / TUTORIAL V 

 

 

 

1. Tugas dan Diskusi 

 
 

TUGAS / TUTORIAL: 

ProblemTask : Pendaftaran Desain Industri ditolak Dirjen HKI 

 

Sebagai pengusaha muda asal Bali yang banyak bergaul dan 

berparther dengan pengusaha dari Australia, Gede Agus sangat 

konsen dan bersemangat mematuhi perlindungan HKI.  Gede Agus 

sudah mendaftarkan merek dagangnya, begitu juga karya desaian 

pakaian kemeja dan t-shirt juga telah di daftar di dirjen. Untuk 

mempromosikan usahanya termasuk desaian pakaian yang sedang 

di daftar di Dirjen HKI, Gede Agus memasarkan karya-karya 

desainnya melalui websitenya :http://gedeagus.desainpakaian. 

com/ 

Setelah menunggu sekitar setahun, Gede Agus mendapat 

surat dari Dirjen HKI yang isinya menolak permohonan desaian 

1. .Jelaskan elemen-elemen Desain Industri yang sering 

bersinggungan dengan elemen-elemen karya cipta ! 

2. Apakah hak atas karya desain industri mengenal Public 

Domein ? 

3. Apa yang dimaksud dengan Injunction ? 

4. Kaji dan analisis Putusan Pengadilan berkaitan dengan 

Kasus Desaian Industri?  
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pakaian kemeja dan t-shirt karena telah terpubulikasikan melalui 

website yaitu melalui desainnya melalui websitenya :  

http://gedeagus.desainpakaian.com/. Gede Agus tidak habis pikir 

tentang penolakan Dirjen HKI, Dirjen HKI tidak cermat website 

yang dipakai menolak adalah milik Gede Agus sendiri . Bukankah 

ia satu-satunya yang pertama mendaftar ke Dirjen HKI. 
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PERTEMUAN XII 

RAHASIA DAGANG 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Bahan kajian Rahasia Dagang mengkaji pengertian dan sistem 

perlindungan karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan 

hukum, jangka waktu perlindungannya, lisensi dan pengalihan  

serta sengketa berkaitan dengan pelanggaran Rahasia Dagang.  

Dengan selesainya perkuliahan tentang Rahasia Dagang, capaian 

pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengaplikasikan ketentuan hukum Rahasia Dagang. 

 

2. Pengertian, Dasar Hukum, dan Lingkup Rahasia Dagang 

Ketentuan tentang Rahasia Dagang diperlukan dan menjadi 

penting artinya dalam rangka kewajiban terhadap TRIPs Agreement 

serta untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai informasi 

yang bersifat rahasia melalui pengaturan pencegahan praktek 

persaingan curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat. 

Dikenal berbagai istilah untuk Rahasia Dagang. TRIPs 

menyebutnya dengan Undisclosed Information, kemudian dikenal 

pula istilah Confidential Information, dan Amerika menggunakan 

istilah Trade Secret. Indonesia sendiri menyebutnya dengan istilah 

Rahasia Dagang.  
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Trade Secret may be product formulas, patterns designs, 

compilations of data, customer lists, or other business secrets.59 

TRIPs agreement mengatur prihal Trade Secret dalam pasal 39. 

yang menyebutkan bahwa two types of undisclosed Information are 

covered by the provision  

 Undisclosed information belonging to natural and legal persons ; 

and 

 Undisclosed test or other data.60 

Dasar hukum pengaturan Rahasia Dagang/Trade Secret di 

Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 tahun 2000 Tentang 

Rahasia Dagang. 

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000, 

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 kerahasiannya 

oleh pemilik Rahasia Dagang. 

Yang menjadi lingkup/obyek Rahasia Dagang adalah 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 pengertian dan lingkup Rahasia Dagang, dapat 

dikemukakan bahwa suatu karya intelektual manusia akan 

mendapat perlindungan Rahasia Dagang apabila memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : 

 Informasinya bersifat rahasia (informasi teknologi dan 

informasi bisnis lainnya) 

 Mempunyai nilai ekonomi 

                                                             
59  W. Simandjuntak, 2000, Desain Industri Di Indonesia, Makalah Seminar 

Kerjasama FH UNUD, Klinik HAKI Jakarta, JICA, Denpasar, 2000, hal.. 5. 
60TRIPS Agreement Article 25 (3). 
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 Dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya 

sebagaimana mestinya.61 

Suatu informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut 

hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu, atau tidak 

diketahui secara umum oleh masayarakat. Kemudian informasi 

dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaannya 

dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat 

komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 

Unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat mutlak artinya 

semuanya harus ada dan saling kait mengkait dan saling 

berhubungan. Jika salah satunya tidak ada, akan mengakibatkan 

tidak ada lagi rahasia dagang.62 

Dalam ketentuan mengenai Rahasia dagang objek yang 

dilindungi adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang 

memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat 

umum. Bidang perlindungannya meliputi metode produksi, 

metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang 

teknologi atau bisnis lainnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan 

seperti Resep/formula Coca Cola, KFC, Mc Donald’s, Formula 

Rokok kretek Gudang Garam, Formula kosmetika Sari Ayu. 

Sementara itu informasi dibidang bisnis lainnya seperti informasi 

mengenai trik-trik tertentu dalam permainan sulap seperti miliknya 

David Coopperfield yang mampu memindahkan patung Liberty ke 

Indonesia, atau informasi tentang nama-nama rekanan. Bisnis. 

Informasi daftar nama-nama rekanan menjadi informasi bisnis, 

karena untuk mendapatkannya pemiliknya telah mengeluarkan 

biaya yang tidak sedikit seperti biaya promosi, biaya transportasi 

                                                             
61  Insan Budi Maulana I, Op Cit, hal.. 3. 
62  Herry R. Cheeseman, Op.Cit., hal.. 17-19. 
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dan biaya lainnya. Karenanya nama-nama rekanan tersebut harus 

dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Rahasia Dagang. 

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang_Undang No. 30 Tahun 

2000, Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk : 

a. Untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang 

dimilikinya.  

b. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain 

menggunakan Rahasia dagangnya atau mengungkapkan 

Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan 

yang bersifat komersial. 

Pengalihan Rahasia Dagang kepada pihak lainnya wajib 

dicatat pada Direktorat Jendral. tanpa pencatatan perjanjian 

tersebut maka perjanjian pengalihan tersebut tidak akan 

berlaku bagi pihak ketiga. 

 

3. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang 

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur dan tidak 

menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas 

Rahasia Dagang, itu artinya tidak perlu ada proses pendaftaran 

untuk memperoleh perlindungan hukum atas Rahasia Dagang  

Seperti halnya kelompok HaKI lainnya, Rahasia Dagang juga 

memiliki batas waktu perlindungan, namun jangka waktu 

perlindungannya tidak sama seperti yang diatur dalam kelompok 

HaKI lainnya yaitu yang ditentukan secara kwantitatif sekian 

tahun. Namun untuk Rahasia Dagang jangka waktu perlindungan 

diberikan sepanjang pemilik dari Rahasia dagang tersebut 

menganggap temuan informasinya masih tetap memiliki nilai 

ekonomi dan sepanjang kerahasiannya masih tetap dijaga. Apabila 

kerahasiannya sudah diungkap maka pada saat itu pula jangka 

waktu perlindungannya akan berakhir. 
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4. Pengalihan Hak Dan Lisensi 

Hak atas Rahasia Dagang dapat beralih dan dialihkan dari 

pemilik Rahasia Dagang kepada pihak lainnya melalui proses 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain 

yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Selain dapat beralih dan dialihkan, Rahasia Dagang juga 

dapat di-Lisensikan kepada pihak lain melalui proses Perjanjian 

Lisensi. Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga 

maka Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan kepada Direktorat 

Jendral Hak Hekayaan Intelektual. 

 

5. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa 

Pelanggaran terhadap hak dari pemilik Rahasia Dagang 

mungkin saja terjadi dalam prakteknya, terutama kalau dikaitkan 

dengan mobilitas perpindahan tenaga kerja, atau yang berkaitan 

dengan negosiasi awal dari perjanjian Joint venture. Untuk 

mengantisipasi akan kemungkinan pelanggaran tersebut, salah satu 

solusinya adalah dengan melindunginya melalui pembuatan 

kontrak-kontrak tertentu.  

A Confidentiality Agreement is often used to stop employees from 

revealing tradesecret during and after their employment or association 

with your business. This will give evidence and legal protection if it is 

breached.63 

Confidentiality agreement tidak saja bisa digunakan untuk 

mengikat para karyawan agar tidak membuka Rahasia Dagang baik 

selama maupun sesudah tidak bekerja lagi, akan tetapi juga bisa 

diterapkan secara sama pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam 

joint venture, dalam artian sebelum Joint venture Agreement dibuat 

                                                             
63  Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia, dan Bandingkan 

dengan Article 39.2 TRIPs. 
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terlebih dahulu dibuat Confidentiality Agreement untuk mencegah 

diungkapnya Rahasia Dagang.64 

Terhadap pelanggaran Rahasia Dagang (tanpa hak 

menggunakannya) maka pemilik atau penerima lisensi dapat 

melakukan gugataan ganti rugi secara perdata (pasal 11 Rancangan 

Undang-Undang Rahasia Dagang). Selain itu juga ada sanksi 

pidana yaitu sesuai ketentuan pasal 16 diberikan paling lama 7 

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta 

rupiah). Diharapkan dengan sanksi-sanksi tersebut dapat 

mencegah pelanggaran terhadap Rahasia Dagang. 

 

6. Penutup 

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000, 

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 kerahasiannya 

oleh pemilik Rahasia Dagang. Berdasarkan pengertian dan lingkup 

Rahasia Dagang, dapat dikemukakan bahwa suatu karya 

intelektual manusia akan mendapat perlindungan Rahasia Dagang 

apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

 Informasinya bersifat rahasia (informasi teknologi dan 

informasi bisnis lainnya) 

 Mempunyai nilai ekonomi 

Dalam ketentuan mengenai Rahasia dagang objek yang 

dilindungi adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang 

memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat 

umum. Bidang perlindungannya meliputi metode produksi, 

                                                             
64  Iman Sjahputra Tunggal,  Heri Herjandono, 2000, Aspek-Aspek Hukum Rahasia 

Dagang (Trade Secrets), Harvarindo, hal.. 8-9. 
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metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang 

teknologi atau bisnis lainnya.   

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur dan tidak 

menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas 

Rahasia Dagang, itu artinya tidak perlu ada proses pendaftaran 

untuk memperoleh perlindungan hukum atas Rahasia Dagang  

Rahasia Dagang jangka waktu perlindungan diberikan 

sepanjang pemilik dari Rahasia dagang tersebut menganggap 

temuan informasinya masih tetap memiliki nilai ekonomi dan 

sepanjang kerahasiannya masih tetap dijaga. Apabila 

kerahasiannya sudah diungkap maka pada saat itu pula jangka 

waktu perlindungannya akan berakhir. 
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PERTEMUAN XIV 

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)  

DAN VARIETAS TANAMAN (VT) 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Bahan kajian Desain Tata Letak Sirkuit Tertpadu (DTLST) dan 

Varietas Tanaman (VT) mengkaji pengertian dan sistem 

perlindungan karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan 

hukum, jangka waktu perlindungannya, lisensi dan pengalihan  

serta sengketa berkaitan dengan pelanggarannya.   

Dengan selesainya perkuliahan tentang Desain Tata Letak 

Sirkuit Tertpadu (DTLST) dan Varietas Tanaman (VT), capaian 

pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengaplikasikan ketentuan hukum Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (DTLST) dan Varietas Tanaman  (VT). 

 

2. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) berasal dari 

istilah ”layout design” (topographies) dan integrated circuit, menurut 

Washington TreatyArticle 2 of Treaty on Intelectual Property in Respect 

of Integrated Circuits: “Integrated circuit means a product, in its final 

form or an intermediate form, in which the elements, at  least one of which 

is in an active element, and  some or all of the interconnections are 

integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to 

perform an electronic function”(Sirkuit terpadu berarti suatu hasil 

produksi dalam bentuk terakhir atau setengah jadi yang di 

dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya  satu 
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dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau 

seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam 

sebuah  semikonduktor).65 

Layout design diartikan sebagai: “The three-dimensional 

disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an 

active element, and of some or all of the interconnections of an integrated 

circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated 

circuit, intended for manufacture.” (Kreasi berupa rancangan 

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 pemuatan sirkuit 

terpadu).66 

Negara-negara seperti Amerika Serikat menggunakan istilah 

Semiconductor Chip, Australia menggunakan istilah Circuit Layout, 

atau dikenal pula dengan nama Integrated Circuit, Eropa memakai 

istilah  Silicon Chip, TRIPs Agreement menggunakan istilah  Layout 

Designs (topographies) of Integrated Circuit.Indonesia dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu menggunakan istilah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST). Indonesi membuat Undang-undang tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2000 adalah untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat 

dalam Perjanjian TRIPs yang menghendaki agar setiap Negara 

anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk 

membuat peraturan tersendiri tentang desain tata letak sirkuit 

terpadu. 

                                                             
65  Sudaryat dkk., 2010, Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, 

Dan Undang-Undang Yang Berlaku, Cet-1, Oase Media, Bandung, h. 137-138. 
66  Ibid. 
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Untuk memudahkan pengertiannya secara garis besar istilah 

desain tata letak sirkuit terpadu dibagi dua, yaitu “desain tata 

letak” dan “sirkuit terpadu”, yang masing-masing pengertiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau 

setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen 

dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah 

elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan 

serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan 

semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

fungsi elektronik (Pasal 1 butir 1). 

2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan 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 (Pasal 1 butir 2). 

Pengertian sirkuit  terpadu menurut Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (DTLST) mengacu pada Perjanjian Washington (IPIC 

Treaty). Dalam Perjanjian Washington disebutkan, bahwa sirkuit 

terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang 

di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya 

satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau 

seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam 

sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan  fungsi elektronik. 

Dari pengertian tersebut ternyata tidak hanya mencakup 

sirkuit terpadu dalam bentuk jadi, tetapi juga mencakup bentuk 
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setengah jadi dengan pertimbangan, bahwa bentuk setengah jadi 

pun masih dapat berfungsi secara elektronis. 

Negara-negara lain yang mengatur desain tata letak sirkuit 

terpadu seperti Amerika Serikat dalam Semiconductor Chip 

Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 

1984)memberikan pengertian desain tata letak sirkuit terpadu, 

yaitu:”A semiconductor chip  product is the final or intermediate form of 

any product having two or more layers of metallic, insulating, or 

semiconductor material, deposited or otherwise placed on, or etched away 

or otherwise removed from, a piece of semiconductor material in 

accordance with a predetermined pattern intended to perform electronic 

circuitry finction. (Suatu produk cip semikonduktor adalah bentuk 

akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua 

atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor , 

lapisan atau bagian sebaliknya, atau sketsa atau yang bisa 

dilepaskan  dari sebaliknya, sekeping bahan semikonduktor sesuai 

dengan pola yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk 

melakukan fungsi  kontak elektronik).67 

Jepang dalam Act Concerning the Circuit Layout of a 

Semiconductor Integrated Circuit, Law No. 43, 1985, promulgated on 

May 31, 1985 menyebutkan;” A semiconductor integrated circuit shall 

means a product having transistor or other circuitry elements which are 

inseparably formed on a semiconductor material or an insulating material 

or inside the semiconductor material, and designed to perform an 

electronic circuitry function. (Suatu kontak terpadu semikonduktor 

berarti suatu produk yang memiliki transistor-transistor atau dasar-

dasar kontak lain yang dibentuk terpisah-terpisah  di dalam bahan 

suatu semikonduktor, pada bahan penyekat, atau di dalam bahan 

                                                             
67  Ibid., hal.. 138. 
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semikonduktor  dan didesain untuk melakukan fungsi kontak 

listrik).68 

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif 

yang diberikan oleh Negara  Republik Indonesia kepada pendesain 

atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan 

sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakan hak tersebut. 

 

3. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) secara 

internasional diatur dalam berbagai Treaty antara lain dalam Treaty 

on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington 

Treaty), dan TRIPs Agreement. Pengaturan dalam TRIPs Agreemant  

(Perjanjian TRIPs) dapat dilihat dalam Section 6 tentang Layout 

Designs (Topographies of Integreted Circuit) Pasal 35 sampai dengan 

Pasal 38 yang pada intinya menentukan, bahwa setiap Negara 

anggota WTO wajib untuk menetapkan sebagai pelanggaran 

hukum setiap tindakan-tindakan di bawah ini, apabila dilakukan 

tanpa izin dari pemegang hak  desain tata letak sirkuit terpadu, 

yaitu mengimpor, menjual, atau mendistribusikan untuk tujuan 

komersial desain tata letak yang dilindungi atau barang yang di 

dalamnya terdapat sirkuit terpadu, sepanjang barang tersebut 

diperbanyak secara melawan hukum.69Di dalam TRIPs Agreement 

juga diatur di mana antara lain ditentukan, bahwa untuk 

memperoleh perlindungan hukum wajib melalui proses 

pendaftaran, dan mengenai jangka waktu perlindungannya diberi 

kebebasan kepada masing-masing Negara anggota untuk 

mengaturnya secara tersendiri.  

                                                             
68  Ibid., hal.. 139. 
69   Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, alumni, Bandung, 

hal.. 464-465. 
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Dipenghujung tahun 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), 

disamping dua undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.Ini artinya 

Indonesia sudah mempunyai undang-undang tersendiri yang 

mengatur tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) , 

dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. 

 

4. Subyek dan Obyek  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

a. Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

Di dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2000 tentan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) ditentukan 

mengenai subyek desain tata letak sirkuit tepadu. 

Di dalam Pasal 5 ditentukan: 

Ayat (1)  :  yang berhak memperoleh  hak desain tata letak sirkuit 

terpadu adalah Pendesain atau  yang menerima hak 

tersebut dari pendesain 

Ayat (2)  :  Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang 

secara bersama, hak desain  tata  letak sirkuit terpadu 

diberikan kepada mereka secara  bersama, kecuali  jika 

diperjanjikan lain. 

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ditentukan: 

Ayat (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  
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penggunaan desain tata  etak sirkuit terpadu diperluas 

sampai keluar hubungan  dinas. 

Ayat  (2)  :   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku pula agi desain tata   letak sirkuit terpadu 

yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang 

dilakukan   dalam hubungan dinas. 

Ayat (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 perjanjikan lain  antara kedua pihak. 

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu ditentukan, bahwa ketentuan sebagaimana yang 

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. Hal itu mengandung makna, bahwa desain tata letak 

sirkuit terpadu  bersifat pribadi dan menyatu dengan pendesainnya 

sehingga hak moralnya, yatiu hak untuk mencantumkan nama 

pendesain tetap melekat pada pendesainnya meskipun sudah 

dialihkan kepada pihak lainnya.70 

 

b. Obyek Desain Tata Letak sirkuit Terpadu  

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang 

mendapatkan perlindungan  adalah: 

o yang orisinal, yaitu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan 

                                                             
70  Sudaryat Dkk., Op.Cit., hal.. 143. 
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hasil karya mandiri pendesain, dan bukan merupakan 

tiruan dari hasil karya pendesain lain; 

o yang bukan merupakan sesuatu yang umum (commonplace) 

bagi para pendesain; 

o yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau 

kesusilaan. 

Ketentuan yang orisinal diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang mengatur sebagai 

berikut. 

(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan 

untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang 

orisinal. 

(2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal 

apabila desain tersebut merupakan hasil karya 

mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu dibuat tidak merupakan sesuatu yang 

umum bagi para pendesain. 

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 

ditentukan, bahwa tidak setiap desain tata letak sirkuit terpadu  

yang orisinal dan baru dapat diberikan hak desain tata letak sirkuit 

terpadu, jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban 

umum, agama, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut mengandung 

arti, bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut akan 

diberikan apabila kepentingan umum tidak dilanggar. Dengan 

demikian, hak desain tata letak sirkuit terpadu mempunyai fungsi 

sosial, artinya tidak hanya melindungi kepentingan pribadi 

pendesainnya atau yang mendapatkan hak, tetapi juga kepentingan 

umum. 
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5. Sistem Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (DTLST) 

Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar 

permohonan. Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu 

diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual dengan cara mengisi formulir permohonan yang 

memuat: 

- tanggal, bulan, dan tahun permohonan; 

- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; 

- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon; 

- nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan 

diajukan melalui kuasa; 

- tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila 

sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan; 

- permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, 

serta dilampiri : 

a. salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang 

dimohonkan pendaftarannya; 

b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan 

melalui kuasa; 

c. surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan 

pendaftarannya adalah miliknya; 

d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal 

sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e di atas: 

o dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama 

oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut 

ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan 

dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain; 

o dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, 

permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi 
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dengan bukti yang cukup, bahwa pemohon berhak atas 

desain yang bersangkutan; 

o membayar biaya permohonan 

 

Pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memiliki 

hak sebagai berikut. 

1. Hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (!) 

Undang-Undang Desain Tata  Letak Sirkuit Terpadu  yang 

berbunyi: 

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 didalamnya terdapat 

seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata 

letak sirkuit terpadu. 

2. Hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan 

secara pidana     

kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak 

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 

dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu. 

Jadi sama halnya dengan desain industri, desain tata letak 

sirkuit terpadu agar mendapatkan perlindungan harus didaftarkan 

terlebih dahulu . 

Di dalam Pasal 4 ayat (1)  dan ayat (2) Undang-Undang 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) ditentukan, bahwa 

perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu 

diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut 

dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak tanggal 
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penerimaan dan paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal  

pertama kali dieksploitasi dalam arti dibuat, dijual, digunakan, 

dipakai, atau diedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh 

atau sebagian  desain tata letak sirkuit terpadu dalam kaitan 

transaksi yang mendatangkan keuntungan. 

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) 

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), 

jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 10 

(sepuluh) tahun dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu 

perlindungan harus dicatat dalam Daftar Umun Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu. 

 

6. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (UUDTLST),    hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat 

beralih atau dialihkan dengan cara    pewarisan, hibah, wasiat, 

perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh  

peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain tata letak 

sirkuit terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak 

dan wajib dicatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu pada Direktort Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan 

membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka 

tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.  Berdasarkan Pasal 23 

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) 

engalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu diumumkan dalam 

Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.  

Jika hak Desain Tata Letak Sirkuit Tepadu telah dialihkan 

kepada pihak lain, pengalihan hak tersebut tidak menghilangkan 
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hak pendesain untuk tetap dicantumkan  nama dan identitasnya, 

baik dalam sertifikat, Berita Resmi maupun dalam Daftar Umum 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

 

7. Lisensi 

Lisensi merupakan salah satu hak desain tata letak sirkuit 

terpadu beralih atau dialihkan. Di dalam ketentuan umum angka 

13 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) 

ditentukan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh 

pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu kepada pihak lain 

melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan  pengalihan 

hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain tata letak 

sirkuit terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu 

tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan haknya 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, kecuali diperjanjikan lain. Di 

dalam Pasal 25 ditentukan, pemegang hak berhak memberikan 

lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk 

melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemberian lisensi kepada 

pihak lain tidak mengakibatkan pemegangnya kehilangan hak 

untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak 

ketiga, kecuali apabila ada perjanjian lain yang telah disepakati. 

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita 

Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap 

pihak ketiga. Bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri 

oleh para pihak berdasarkan kesepatan, namun tidak boleh 

memuat ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti ketentuan yang dapat 

menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian 

Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan 

usaha tidak sehat. 

 

8. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) Yang Telah Terdaftar 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat 

dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu sebagai berikut. 

a. Berdasarkan permintaan pemegang hak. 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat 

dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. 

Apabila desain tersebut telah dilesensikan, maka harus ada 

persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam 

Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang 

dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran  

tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak 

dapat dilakukan. 

b. Berdasarkan gugatan. 

Gugatan pembatalan pendaftaran dapat diajukan oleh pihak 

yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) kepada Pengadilan Niaga. 

Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada 
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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual paling lama 14 

(empat belas) hari setelah tanggal putusan. 

 

9. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) 

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang 

Desain Tata Letak Sirkuit   

Terpadu (UUDTLST) yang menentukan: 

(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 (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,- (empat puluh 

lima juta rupiah); 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) merupakan delik aduan. 

 

10. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

Jika terjadi sengketa desain tata letak sirkuit terpadu maka 

penyelesaiannya samahalnya dengan desain industri, yaitu selain 

diselesaikan oleh Pengadilan Niaga , juga dapatdiselesaikan 

melalui lembaga arbitrasedan alternatif penyelesaian sengketa. 
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VARIETAS TANAMAN  

 

 

 

1. Pengertian Varietas Tanaman (VT) 

Materi hidup, termasuk tanaman memiliki kemampuan 

direproduksi atau diperbanyak oleh tanaman itu sendiri. Fitur ini 

memberi pemulia atau pebudidaya tanaman masalah khusus, 

karena dalam beberapa kasus menyerahkan bibit varietas kepada 

pembeli memungkinkan pembeli mereproduksi varietas tanpa 

memberikan kesempatan kepada pemulia memasok bibit kembali.71 

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) disebutkan: 

”Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu 

jenis atau spesies yang  ditandai oleh bentuk tanaman, 

pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi 

karakteristikgenotipe atau kombinasi genotipe yang dapat 

membedakan  dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-

kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak 

tidak mengalami perubahan ”. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa varietas 

tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman 

yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai 

perbedaan karakteristik tanaman.72 

                                                             
71   Helianti Hilman dan Ahdiar Romadoni, 2001, Pengelolaan dan Perlindungan Aset 

Kekayaan Intelektual Panduan Bagi Peneliti Bioteknologi, The British Council, 
Jakarta, hal.. 119-120. 

72  Tim Lindsey, at,al, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, 

Bandung, hal.. 231. 
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Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan 

perlindungan yang bersifat sui generis atau varietas tanaman yang 

tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Paten karena bersifat 

makhluk hidup.73Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

didefinisikan sebagai perlindungan khusus yang diberikan negara, 

dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya 

dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap 

varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui 

kegiatan pemuliaan tanaman. Pemilia tanaman adalah rangkaian 

kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan 

pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk 

menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian 

benih varietas yang dihasilkan. 

Dalam praktik , ada dua cara untuk pemuliaan tanaman 

dalam pengembangan varietas tanaman baru, yaitu: 

a. melalui pemuliaan tanaman klasik  (classical  plant breeding) 

b. melalui bioteknologi modern , di mana teknik rekayasa 

genetika dan kultur jaringan (sering dirujuk sebagai 

”biotektologi”) memungkinkan transfer fitur yang bermanfaat 

antar spesies tanaman dan bahkan antara tanaman dan 

hewan.74 

 

2. Pengaturan Varietas Tanaman (VT) 

Perjanjian TRIPs mewajibkan tiap negara angotanya 

menyediakan perlindungan  hukum yang efektif untuk tanaman, 

baik melalui sistem paten atau hukum suatu hukum khusus  (a sui 

generis law), salah satu diantaranya dinamakan sistem Perlindungan 

Varie Tanaman (PVT). 
                                                             
73  Suyud Margono, 2015,Hukum Kekayaan Intelektual (HKI),Pustaka Reka 

Cipta,Bandung,hal..176 
74  Helianti Hilman dan Ahdiar Romadoni, Op.Cit., hal.. 120 
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Berbagai negara merancang rezim yang berbeda untuk 

melindungi varietas tanaman  baru dalam bentuk: 

a. sistem paten, dan/atau; 

b. hak pemulia tanaman; atau 

c. perlindungan varietas baru tanaman 

Amerika Serikat memberikan perlindungan baik melalui 

sistem paten atau perlindungan melalui  sistem varietas tanaman 

baru. EPC (European Patent Convention),mengecualikan varietas 

tanaman dari perlindungan paten, dan memilih menyediakan 

perlindungan khusus untuk varietas tanaman baru, melalui 

perlindungan varietas tanaman baru.  

Di Indonesia, varietas tanaman  diatur dalam  Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman (PVT). Jauh sebelum diberlakukannya  Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman 

diberi perlindungan dengan undang-undang paten. Undang-

Undang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu 

contoh pengaturan yang sifatnya sui generis (pengaturan 

tersendiri), dan diperkenankan dalam TRIPs – WTO. 

 

3. Varietas Tanaman (VT) yang diberi Perlindungan Varietas 

Tanaman (PVT) 

Untuk mendapatkan perlindungan  (PVT)  harus memenuhi 

persyaratan, yaitu suatu   

varietas tanaman baru harus memenuhi kriteria : 

a. Kebaruan, yaitu suatu varietas tanaman dianggap baru jika 

sebelum pendaftaran Perlindungan Varietas Tanamn (PVT)  

dikirimkan, bibit atau biji dari varietas tanaman  tersebut 

belum pernah diperdagangkan /didistribusikan di Indonesia. 

Waktu tenggang suatu varietas tanaman masih dianggap 
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baru untuk permohonan Perlindungan Varietas Tanaman 

(PVT), jika: 

1. Sudah dipertdagangkan di Indonesia tidak lebih dari: 

o 12 bulan untuk tanaman satu musim 

o 24 bulan untuk tanaman tahunan 

2. Sudah diperdagangkan  di luar negeri tidak lebih dari: 

o 48 bulan untuk tanaman satu musim 

o 72 bulan untuk tanaman tahunan 

b. Unik, yaitu suatu varietas tanaman dianggap unik jika 

varietas dapat dibedakan dari varietas lain secara jelas, 

berdasar pada satu atau lebih fitur yang sudah diketahui 

publik, dan sudah didistribusikan secara luas saat 

permohonan PVT didaftarkan. 

c. Seragam, yaitu suatu varietas tanaman dianggap seragam jika 

fitur utamanya sudah dibuktikan seragam meskipun 

mungkin bervariasi metode penanaman dan lingkungannya. 

d. Stabil, yaitu suatu varietas tanaman dianggap stabil jika 

secara fitur genetikanya tidak berubah setelah dibudidayakan 

beberapa kali, dan untuk yang diproduksi melalui siklus 

reproduksi khusus, tidak mengalami perubahan di akhir 

siklus. 

e. Diberi nama, yaitu tanaman yang sudah memenuhi syarat 

perlindungan diberi nama. Pemberian nama ini dilakukan 

berdasarkan aturan yang berlaku dalam ilmu biologi, 

pertanian atau kehutanan 

Varietas  tanaman yang dikecualikan dari PVT adalah yang 

melanggar peraturan  perundang- undangan yang berlaku, 

ketertiban umum dan moral, agama, kesehatan, dan  lingkungan. 

Untuk mendapatkan PVT, varietas tanaman harus 

didaftarkan ke lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang 
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Perlindungan Varietas Tanaman (UU N0. 29 Tahun 200), yaitu ke 

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian.  

Cakupan wilayah perlindungan adalah per-negara, yaitu jika 

diajukan permohonannya di Indonesia, maka hanya dilindungi di 

Indonesia saja. 

 

4. Subyek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

`Pemegang hak PVT adalah pemulia, orang atau Badan 

Hukum, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari 

pemegang hak PVT. Apabila suatu varietas ditemukan  dalam 

hubungan kerja, pihak yang memberi pekerjaanlah yang 

merupakan pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara 

kedua belah pihak tanpa mengurangi hak pemulia. Jika suatu 

varietas ditemukan berdasarkan pesanan, pihak yang memberikan 

pesanan itu menjadi pemegang hak PVt, kecuali diperjanjikan lain 

oleh kedua belah pihak dan tidak mengurangi hak pemulia. 

Hak-hak khusus dalam menggunakan varietas tanaman yang 

diberikan kepada pemegang hak PVT adalah meliputi aktifitas: 

- reproduksi bibit 

- penyiapan reproduksi bibit 

- menjual atau memperdagangkan 

- iklan 

- ekspor 

- import 

- membuat cadangan untu tujuan reproduksi, penyiapan 

reproduksi bibit, menjual atau memperdagangkan, iklan dan 

ekspor. 

Di samping hak-hak tersebut, pemegang hak PVT juga 

diwajibkan untuk: 

- melaksanakan PVT di Indonesia 
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- membayar biaya tahunan PVT 

- memperlihatkan dan menunjukkan  contoh bibit varietas 

tanaman yang sudah diberiak PVT di Indonesia. 

Kewajiban untuk melaksanakan PVT di Indonesia dilepaskan 

jika secara teknologi atau ekonomi tidak mungkin dilaksanakan di 

Indonesia .Pihak yang melepaskan kewajiban ini dapat diberi PVT  

hanya jika mengirimkan permintaan yang disertai alasan dan bukti 

oleh lembaga yang berwenang. Aktifitas yang dikecualikan dari 

pelanggaran PVT adalah: 

- penggunaan sejumlah biji yang dihasilkan dari PVT  yang 

dilindungi untuk keperluan pribadi dan bukan komersial 

- penggunaan varietas tanaman yang dilindungi untuk riset 

atau penggabungan (assembling) varietas baru 

- penggunaan PVT yang dilindungi oleh pemerintah sepanjang 

pemerintah menggunakan Keputusan Presiden berhubungan 

dengan pengadaan makanan dan obat. 

 

5. Pendaftaran Hak PVT 

Seperti kebanyakan cabang-cabang hak kekayaan intelektual  

yang lain, pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman adalah 

suatu hal yang mutlak dilakukan. Hanya bedanya dengan cabang-

cabang yang lain adalah proses permohonan pendaftaran tidak 

dilakukan oleh kantor Hak Kekayaan Intelektual, melainkan oleh 

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian. 

Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia yang memuat: 

- tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; 

- nama dan alamat lengkap pemohon; 

- nama, alamat lengkap, kewarganegaraan pemulia, dan nama 

ahli waris yang ditunjuk; 
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- nama varietas; 

- deskripsi varietas; serta 

- gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsinya. 

Permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu 

varietas. Permohonannya dapat dilakukan oleh pemulia, orang atau 

Badan Hukum yang memperkejakan pemulia, atau pemesan 

varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Permohonan 

hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal  

atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui 

konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. 

 

6. Jangka Waktu Perlindungan PVT 

Periode perlindungan berbeda-beda, tergantung pada jenis 

tanaman. Periode perlindungan dibagi atas 2 yaitu:  

a. untuk jenis tanaman musiman perlindungannya 20 tahun,  

b. untuk tanaman tahunan perlindungannya selama 25 tahun.  

Periode perlindungan PVT dihitung dari Filing date suatu 

permohonan PVT. Namun demikian, perlindungan sementara 

diberikan kepada pemohon sejak permohonan diajukan secara 

lengkap  kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. 

 

7. Pengalihan Hak PVT 

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas  Tanaman, pengalihan hak PVT diatur 

dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 55. Hak PVT dapat beralih 

atau dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, 

perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang 

dibenarkan oleh undang-undang. 

Pengalihan dengan cara pewarisan, hibah, serta wasiat harsu 

disertai dokumen  PVT. Selain itu, setiap pengalihan hak PVT harus 
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didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, 

Departemen Pertanian. Namun demikian pengalihan hak PVT 

harus tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan 

nama dan identitas  lainnya dalam sertifikat hak PVT. 

Pemegang hak PVT berhak memberikan lisensi kepada orang 

atau Badan Hukum berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian 

lisensi harus dicatatkan pada Kantor Perlindungan Varietas 

Tanaman, dan jika tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak 

mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 

Setiap orang atau Badan Hukum, setelah lewat jangka waktu 

36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat 

mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negeri 

untuk menggunakan hak PVT tersebut. Permohonan lisensi wajib 

diajukan  dengan alasan, bahwa hak PVT yang bersangkutan tidak 

digunakan di Indonesia, serta hak PVT telah digunakan dalam 

bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. 

 

8. Berakhirnya Perlindungan Hak Varietas Tanaman (VT) 

Berakhirnya hak PVT dapat terjadi karena beberapa hal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 tentang  Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu: 

a. berakhirnya jangka waktu  PVT ; 

b. pembatalan hak PVT oleh Kantor PVT; atau 

c. pencabutan  

Pembatalan perlindungan hak PVT dilakukan oleh Kantor 

Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Peratanian apabila 

syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan/atau stabil 

tidak dipenuhi, atau hak PVT telah diberikan kepada pihak lain. 

Pencabutan hak PVT dilakukan apabila pemegang hak PVT 

tidak memenuhi kewajibannya lagi membayar biaya tahunan 
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dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, syarat-syarat atau ciri-ciri 

varietas yang dilindungi sudah berubah, pemegang hak PVT tidak 

mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang 

telah mendapatkan hak PVT, pemegang hak PVT tidak 

menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, 

atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak 

PVT nya beserta alasannya secara tertulis kepada Kantor 

Perlindungan Varietas Tanaman. 

 

9. Ketentuan Perdata dan Pidana Hak Perlindungan Varietas 

Tanaman (PV) 

Apalila menimbulkan kerugian, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pihak yang 

dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang 

melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian itu. Pihak-

pihak yang dirugikan itu bisa pemegang hak PVT, pemegang 

lisensi hak PVT, atau bisa juga pemegang lisensi wajib. 

Jika terjadi tuntutan ganti rugi, tidak mengurangi hak negara 

untuk melakukan tuntutan pidana. Hak untuk mengajukan 

tuntutan pidana oleh negara tetap ada. Dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 

pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana dapat dilihat dalam 

Pasal 71 sampai dengan Pasal 75. 

Tidak seperti cabang-cabang hak kekayaan intelektual 

lainnya, penyelesaian sengketa di bidang varietas tanaman (VT) 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman tidak ada satu pasalpun yang 

mengatur tentang lembaga penyelesaian sengketa arbitrase 

maupun alternatif penyelesaian sengketa. 
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10. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Sistem Paten 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan 

Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, maka 

invensi berupa proses/metode untuk menghasilkan varietas baru 

tanaman dapat dilindungi secara bersamaan menurut dua skema 

perlindungan, baik melalui paten dengan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2001 tentang paten maupun melalui sistem Perlindungan 

Varietas Tanaman (PVT) dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sepanjang 

persyaratan untuk tiap perlindungan dipenuhi. Ini berarti pilihan 

perlindungan bergantung pada sifat penemuan (invensi) dan 

keinginan dari penemu (inventor) atau pemilik penemuan (invensi). 

Fitur penting sebagai pertimbangan dalam mencari 

perlindungan ganda  (PVT dan Paten), maka hal yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa jika penemu (inventor) atau pemilik 

suatu penemuan (invensi) berharap untuk memperoleh 

perlindungan ganda bagi varietas tanaman barunya secara 

bersamaan dengan paten, maka memenuhi kriteria paten harus 

didahulukan (diprioritaskan), karena kriteria kebaruan menurut 

sistem paten lebih ketat dibandingkan dengan sistem PVT. 

 

11. Penutup 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu dibuat untuk memenuhi syarat minimum 

yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs yang menghendaki agar 

setiap Negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian 

tersebut. Secara garis besar istilah desain tata letak sirkuit terpadu 

dibagi dua, yaitu “desain tata letak” dan “sirkuit terpadu”, yang 

masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut: a. Sirkuit 

terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, 

yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang 
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sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara 

terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan fungsi elektronik, dan b. Desain tata letak 

adalah kreasi berupa rancangan 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. 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 

tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mengacu pada 

Perjanjian Washington (IPIC Treaty). Sirkuit terpadu adalah produk 

dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat 

berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen 

tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling 

berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan 

semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi 

elektronik. 

Negara-negara lain yang mengatur desain tata letak sirkuit 

terpadu seperti Amerika Serikat dalam Semiconductor Chip 

Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 

1984)memberikan pengertian desain tata letak sirkuit terpadu,. 

Jepang dalam Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor 

Integrated Circuit, Law No. 43, 1985, promulgated on May 31, 1985. 

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif 

yang diberikan oleh Negara  Republik Indonesia kepada pendesain 

atau hasil kreasinya. 

”Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu 

jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, 

pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi 

karakteristikgenotipe atau kombinasi genotipe yang dapat 

membedakan  dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-
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kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak 

tidak mengalami perubahan ”. 

Varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan 

varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan 

bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. 

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan 

perlindungan yang bersifat sui generis atau varietas tanaman yang 

tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Paten karena bersifat 

makhluk hidup. Dalam praktik, ada dua cara untuk pemuliaan 

tanaman dalam pengembangan varietas tanaman baru, yaitu: a. 

melalui pemuliaan tanaman klasik  (classical  plant breeding), b. 

melalui bioteknologi modern, di mana teknik rekayasa genetika 

dan kultur jaringan (sering dirujuk sebagai ”biotektologi”) 

memungkinkan transfer fitur yang bermanfaat antar spesies 

tanaman dan bahkan antara tanaman dan hewan. 

Berbagai negara merancang rezim yang berbeda untuk 

melindungi varietas tanaman  baru dalam bentuk: a. sistem paten, 

dan/atau; b. hak pemulia tanaman; atau c. perlindungan varietas 

baru tanaman 

 

Latihan : 

1. Jelaskan pengertian  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) dan Varietas Tanaman  (VT) serta jelaskan  sistem 

perlindungan karya-karya intelektual yang mendapat 

perlindungan hukum, jangka waktu perlindungannya, lisensi 

dan pengalihan serta sengketa berkaitan dengan 

pelanggarannya.   

2. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan 

Varietas Tanaman  (VT). 
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PERTEMUAN XV 

PRESENTASI TUGAS / TUTORIAL VII 

 

 

 

1. Tugas dan Diskusi 

 
 

TUGAS /TUTORIAL 

 

Study Task :  

 

Problem Task : 

 

 

 

2. Bahan Bacaan 

 

Buku 

 

Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, 

Jakarta 

1. Berikan  contoh beberapa produk dalam kaitannya 

dengan DTLST dan VT 

2. Sebutkan dasar hukum dari perlindungan VT. 

3. Jelaskan pengertian dari DTLST di beberapa negara dan 

bandingkan dengan pengertiannya di Indonesia. 
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LAMPIRAN I: SILABUS 

 

SILABUS 
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3. Ida Ayu Sukihana, SH,MH / A.A. Sri Indrawati,SH 

4. Ngakan Ketut Dunia, SH,MH / IB Putra Atmadja,SH, MH 

5. Nyoman Dharmada ,SH,MH / Nyoman Mudana, SH,MH 

 

1. Manfaat Mata Kuliah 

Manfaat yang diperoleh setelah menempuh Mata Kuliah HKI 

adalah manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis manfaatnya 

adalah untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya 

perkembangan terkini dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual baik 

dalam sekala internasional, regional, nasional, maupun lokal. 

Sementara itu secara praktis,  manfaat Mata Kuliah ini terutama 

untuk melindungi karya-karya HKI yang dihasilkan oleh 

masyarakat Indonesia, serta untuk melindungi karya-karya HKI 

asing sehingga dapat meningkatkan law enforcement di bidang HKI. 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah 

Substansi Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual ini 

mencakup aspek-aspek  hukum dari Hak Industri  (Industrial 
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Rights) dan Hak Cipta (Copy Rights), filosofi dan konsep 

perlindungan, teori-teori, serta  rasionalitas perlindungan berkaitan 

dengan hak ekonomi dan hak moral atas karya-karya intelektual,   

prosedur untuk memperoleh perlindungan hukum, jangka waktu 

perlindungan serta sanksi hukum atas pelanggaran Hak Kekayaan 

Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia 

Dagang, Passing off, Domain Name, serta Indikasi Geografis). 

Perlindungan hukum atas karya-karya intelektual 

berlandaskan pada  hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu 

tertuang dalam ketentuan hukum nasional (Undang-Undang HKI), 

serta perlindungan secara internasional yang tertuang dalam 

berbagai Treaty dan International Convention dibidang HKI. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka substansi perkuliahan Mata 

Kuliah HKI,  selain mencakup teori, konsep dan pembahasan kasus 

hukum dalam dimensi nasional  di Indonesia, juga yang berdimensi 

internasional. Dalam pendalaman materi mahasiswa diwajibkan 

untuk membuat paper/tugas-tugas dengan menganalisis kasus 

(Keputusan MA, Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan di 

negara-negara anggota TRIPs) tentang berbagai kasus HKI serta 

dalam pembahasannya menggunakan teori-teori HKI untuk 

menganalisnya dan menjelaskan mengapa HKI penting mendapat 

perlindungan hukum. 

 

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Mata Kuliah ini adalah mahasiswa  

diharapkan memahami dan mampu membedakan jenis serta 

rasionalitas  sistem perlindungan HKI,  mampu mengevaluasi 

konsep individual rights vs communal rights,  mampu  menganalisis  

dan mengevaluasi persoalan-persoalan hukum dalam  praktek 

yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan mampu 
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mengaplikasikan teori hukum  serta norma-norma hukum HKI 

dalam memecahkan kasus  HKI yang terjadi dalam praktek 

 

4. Metode dan Strategi Mata Kuliah 

Metode Perkuliahan 

Strategi praktikum atau dalam Mata Kuliah HKI ini dikenal 

dengan sebutan Tutorial/praktek memecahkan kasus-kasus yang 

berkaitan dengan HKI, lebbih banyak menggunakan diskusi dan 

pemecahan masalah (problem solving) dan untuk menambah 

pemahaman mahasiswadiberikan panduan berupa modul yang 

berisi kasus-kasus HKI. Metode perkuliahan 2 arah (two way), 

dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa.Metode yang 

diterapkan dalam praktek ini adalah “belajar” (learning) bukan 

“mengajar” (lecturing) 

Strategi pembelajaran adalah  kombinasi  50% praktik dan 

50% lectures (perkuliahan). 

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan  

dengan alat bantu media papan tulis, power point slide, Buku Ajar,  

text book, Konvensi dan Perundang-undangan serta peyiapan 

bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh 

mahasiswa 

Tehnik perkuliahan : pemaparan materi , tanya jawab dan 

diskusi ( proses pembelajaran dua arah. 

 

5. Pelaksanaan Perkuliahan 

Perkuliahan dilaksanakan pada Semester II,  dalam jangka  16 

kali pertemuan (14 kali pertemuan untuk kuliah dan diskusi tugas-

tugas, 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS) 
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6. Materi Pokok 

I. Pengantar HKI:  

1. Pendahuluan 

2. HKI Dalam Dimensi International dan Nasional,  

3. Pengertian & Konsep Perlindungan HKI dan  Teori 

4. Jenis Hak Kekayaan Intelektual 

5. Penutup 

 

II. Hak Cipta 

1. Pendahuluan  

2. Pengertian, Dasar Hukum, Lingkup Hak Cipta, Dan 

Konsep Perlindungannya 

3. Pengalihan Cipta dan Lisensi 

4. Lembaga Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta 

Indonesia 

5. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta 

6. Pelanggaran Hak Cipta dan Penegakan Hukumnya  

7. Penutup 

 

III. Merek 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian Merek, Dasar Hukum, dan Sistem 

Perlindungan Merek 

3. Perlindungan Merek Terkenal 

4. Jangka Waktu Perlindungan Merek  

5. Pengalihan Merek dan Lisensi  

6. Pelanggaran Merek, Gugatan dan Tuntutan Pidana 

7. Merek dan an Indikasi Geografis 

8. Tata Cara Pendaftaran Merek Di Indonesia 

9. Indikasi Geografis di Indonesia 
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10. Tata cara Pendaftaran Tata Cara Pendaftaran Indikasi 

Geografis Di Indonesia 

11. Penutup 

 

IV. Paten 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten 

3.  Sistem Perlindungan, Proses Permohonan 

Pendaftaran dan Pemeriksaan Paten 

4. Jangka Waktu Perlindungan Paten 

5. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten 

6. Lisensi Wajib 

7. Penyelesaian Sengketa Paten 

8. Penutup 

 

V. Desain Industri 

1. Pendahuluan 

2. Konsep dan Sistem Perlindungan Desain Industri 

3. Subyek dan Obyek Desain Industri 

4. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 

5. Pengalihan Hak dan Lisensi  

6. Pelanggaran Hak Desain Industri dan Penyelesain 

Sengketa 

7. Penutup 

 

VI. Rahasia Dagang 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian, Dasar Hukum, dan Lingkup Rahasia 

Dagang  

3. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang 

4. Pengalihan Hak dan Lisensi  
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5. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian 

Sengketa 

6. Penutup 

 

VII. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan 

Varietas Tanaman (VT) 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

3. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

4. Subyek dan Obyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

5. Sistem Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (DTLST) 

6. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

7. Lisensi 

8. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

9. Ketentuan Pidana dalam Unda-undang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

10. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (DTLST) 

11. Pengertian Varietas Tanaman (VT). 

12. Pengaturan Varietas Tanaman (VT) 

13. Varietas Tanaman (VT) yang diberi Perlindungan 

Varietas Tanaman (PVT) 

14. Subyek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

15. Pendaftaran Hak PVT 

16. Jangka Waktu Perlindungan PVT 

17. Pengalihan Hak PVT 
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18. Berakhirnya Perlindungan Hak PVT 

19. Ketentuan Perdata Dan Pidana  Hak Perlindungan 

Varietas Tanaman (PV) 

20. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Sistem 

Paten 

21. Penutup 

 

7. Bahan Bacaan 

Buku/bahan bacaan dalam perkuliahan ini adalah sebagai 

berikut: 

Convention- Treaty-PerUndang-Undangan 

 Berne Convention, Paris Convention. 

 WTO, TRIPs Agreement. 

 UU No. 28 Tahun 2012 , UU No. 14 Tahun 2001, UU No. 15 

Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2000, UU No.31 Tahun 2000. 

 

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 

 H OK Saidin, Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004. 

 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, 

Alumni, Bandung, 2001. 

 Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. 

 Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Undang-Undang 

Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. 

 Suyud Margono, Hukum & Perlindungan Hak Cipta, Novindo 

Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003. 

 Afrillyanna Purba, Gazalba saleh, Andriana Krisnawati, 

TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2005. 
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 Ahmad M Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, 

Bandung, 2001 

 Tim Redaksi Tatanusa, Himpunan Putusan Putusan 

Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek, Jakarta, 2002. 

 Hector Mac Queen, Charlotte Waelde & Graeme Laurie, 

Contemporary Intellectual Property, Law & Policy, Oxford 

University Press, New York, 2007. 

 F. Scott Kieff, International United States And European 

Intellectual Property, Aspen Publishers, New York, 2006. 

 NK Supasti Dharmawan, Hak Intelektual Dan Harmonisasi 

Hukum Global, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,  2011. 

 

Putusan Pengadilan - Case Law 

 Case WTDS 160R-00 WTO Panel Report on S. 110 (5) US Copy 

Right Act 

 Putusan PN Niaga Jkt Pst No. 02/Merek/2001,  Davinci 

Collection v Robin Wibowo 

 Putusan PN Niaga JKT PST o5/Merek/2001 Brother Industries 

LTD v PT Multijaya Giirimas. 

 Putusan PN Niaga Jkt Pst No.65/Paten/2004,  Perkara Paten 

Atas  “Segel Penutup Drum”, PT TRIprima Intibaja Indonesia 

v PT Enomoto Srikandi Industries 

 

8. Tugas 

Mahasiswa mengerjakan tugas mandiri maupun 

berkelompok 

 Dari 14 kali pertemuan 7 kali mahasiswa mengerjakan dan 

membahas tugas secara terstruktur. 

 Mahasiswa mempresentasikan tugas  dengan menggunakan 

power point presentation,  kemudian dibahas dan didiskusikan.  
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 Dua (2) kali pertemuan untuk UTS dan UAS, jumlah 

keseluruhan pertemuan 16 kali.  

 

9. Kreteria dan Standar Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan Sistem Penilaian Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai berikut:  

1. Evaluasi Proses        : 60 % 

2. Evaluasi Hasil          : 40 %  

 

Evaluasi Proses terdiri dari : 

 Kemampuan Menulis (Tugas Paper)  : 10 % 

 Kemampuan Berpresentasi & Power Point   : 20 % 

 Keaktifan di Kelas  : 20 % 

 Kehadiran  : 10 % 

  

Evaluasi Hasil : 

UTS : 20% 

UAS  : 20% 

Nilai Final : Evaluasi Proses + Evaluasi Hasil  : 100 % 

 

Terkait dengan Standar Penilaian KBK. Hasil evaluasi 

dikategorikan sebagai berikut: 

Angka Mutu  
(skala 0-10) 

Angka Mutu  
(skala 0-4) 

Huruf Mutu  
(Skala Kualitatif) 

85-100 4 A 

70-84 3 B 

55-69 2 C 

40-54 1 D 

0-39 0 E 
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10. Tata Tertib Peserta 

1. Peserta yang diperbolehkan mengikuti perkuliahan adalah 

mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa Program 

Studi Magister Kenotariatan PPs Universitas Udayana 

2. Peserta diharapkan hadir 5 menit sebelum pertemuan 

perkuliahan dimulai. Keterlambatan msuk di kelas hanya 

diijinkan maksimal 10 menit dari jadwal. Lewat dari batas 

tersebut, mahasiswa boleh masuk kelas akan tetapi tidak 

mendapat presensi. 

3. Mahasiswa wajib hadir minimal 75 % dari jumlah 

keseluruhan tatap muka 

4. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan 

(pakaian berkerah) dan pantas pada waktu mengikuti 

pertemuan maupun perkuliahan 

5. Peserta tidak diperkenankan memakai sandal baik waktu 

mengikuti perkuliahan maupun  tugas praktek 

6. Pada setiap perkuliahan ataupun pertemuan semua 

handphone harus dalam keadaan mati atau silent. 

7. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam 

bentuk apapun selama pertemuan dan perkuliahan 

berlangsung, kecuali pada saat diskusi mahasiswa 

berargumen 

8. Peserta wajib menjaga kebersihan semua peralatan yang 

dipergunakan di dalam ruang pertemuan 

9. Peserta dilarang memindahkan ataupun merubah peralatan 

yang digunakan dalam pertemuan 

10. Peserta wajib mengganti peralatan yang ditudi Magister 

Kenotariatan Universitas Udayana 
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11. Jadwal Praktikum 

NO Pokok Bahasan Pertemuan 
ke 

        Dosen  

1 Presentasi Tugas /Tutorial 
 Study Task :Mendiskusikan 

perbedaan  Jenis-Jenis HKI & 
Perlindungannya 

 Communal Rights vs Individual 
Rights, Teori-teori hukum 

yang relevan dengan 
perlindungan HKI 

 
II 

 

2 Presentasi Pembahasan tugas/ 
Tutorial: 

 Discussion Task: Program 
Komputer : Close Source vs 
Open Source Software 

 Study Task- Problem Task : Lagu 
My Love milik siapa? 

IV  

3 Presentasi Pembahasan Tugas 
/Tutorial: 
 Problem Task : Diva Collection  

vs Diva Collection 

 Problem Task : Indikasi 

Geografis 

 
VI 

 
 

 

4 Presentasi Pembahasan tugas / 
Tutorial: 

 Problem Task :Pembatalan 

Paten Oleh Pihak Ketiga 

 
IX 

 

5 Presentasi & Pembahasan 
Tugas/Tutorial: 
 ProblemTask : Pendaftaran 

Desain Industri ditolak Dirjen 
HKI 

 
XI 

 

6 Presentasi Tugas/Tutorial: 
 Study Task: Perlindungan 

Rahasia Dagang 

 Problem Task : Bosan Jadi 
Pegawai Membuka Usaha 

 
XIII 

 



191 

NO Pokok Bahasan Pertemuan 
ke 

        Dosen  

Sendiri 

7 Presentasi Tugas/Tutorial: 

 Study Task: Perlindungan 
DTLST dan VT 

 

XV  

 

12. Lain-Lain 

 Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk 

perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat 

setiap pertemuan.  

 Apabila ada perubahan isi modul, akan ada 

pemberitahuan terlebih dahulu.  
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LAMPIRAN II: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

RPP PERTEMUAN KE I 

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum 

2. Mata Kuliah (MK) : Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual 

3. Kode MK : BII5140  

4. Semester : V  

5. SKS  : 2 SKS 

6. Mata Kuliah Prasyarat :  - 

7. CapaianPembelajaran : 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa  diharapkan memahami 

dan mampu membedakan jenis serta rasionalitas  sistem 

perlindungan HKI,  mampu mengevaluasi konsep individual 

rights vs communal rights,  mampu  menganalisis  dan 

mengevaluasi persoalan-persoalan hukum dalam  praktek 

yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan 

mampu mengaplikasikan teori hukum  serta norma-norma 

hukum HKI dalam memecahkan kasus  HKI yang terjadi 

dalam praktek. 

 

8. Indikator Pencapaian 

a. Mahasiswa mampu menguraikan mengenai pengertian, 

konsep dariHukum Hak Kekayaan Intelektual 

b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan 

demokratis mampumendiskusikan konsep-konsep, ruang 

lingkup, dan teori serta jenis-jenis Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual. 
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9. Materi Pokok 

a. HKI dalam Dimensi International dan Nasional,  

b. Pengertian & Konsep Perlindungan HKI dan  Teori 

c. Jenis Hak Kekayaan Intelektual 

 

10. Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan: Stundent Centered Learning (SCL). 

b. Metode: Problem Based Learning (PBL). 

c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. 

 

11.  Media, Alat dan Sumber Belajar 

a. Power point presentation.  

b. LCD, white board, spidol.  

c. Bahan bacaan/pustaka 

 

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan Dosen mengkondisinkan mahasiswa 
untuk siap menerima perkuliahan, 
menemukan perilaku awal mahasiswa, 
menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan 
Kontrak Perkuliahan.Memberikan 
ulasan umum isi Block Book  dan materi 

Dasar-dasar Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual. 
Memfasilitasi pembentukan kelompok 
diskusi (FGD) untuk tutorial. 

 

20 menit 

Kegiatan Inti Dosen melalui media pembelajaran LCD 

mendeskripsikan mengenai HKI Dalam 
Dimensi International dan Nasional, 
Pengertian & Konsep, Perlindungan 
HKI dan  Teori, dan Jenis Hak Kekayaan 

60 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

Intelektual 
 
Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, 
tangung jawab dan jujur menganalisis, 
mendeskripsikan dalam bentuk catatan 
serta menambahkan informasi 
pelengkap dari sumber. 
 
Mahasiswa secara mandiri dengan 
cerdas dan tanggun jawab menyajikan 
secara lisan mengenai hasil analisis 
terkait dengan HKI dalam Dimensi 
International dan Nasional, Pengertian 
& Konsep Perlindungan HKI dan  Teori 
serta Jenis Hak Kekayaan Intelektual. 
 

Penutup Dosen bersama mahasiswa secara 
bertanggung jawab dan logis 
menyimpulkan proses dan hasil 
pembelajaran.  
Dosen memberikan penguatan, 
evaluasi, dan tugas untuk mempelajari 
lebih mendalam HKI dalam Dimensi 
International dan Nasional, Pengertian 
& Konsep Perlindungan HKI dan  Teori 
serta Jenis Hak Kekayaan 
Intelektualuntuk memahami materi 
dalam tutorial pada pertemuan 
berikutnya.  

10 menit 
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13. Tugas 

1. Jelaskan pengertian HKI ! serta jelaskan dasar hukum 

perubahan istilah HKI menjadi KI! 

2. Jelaskan Konvensi-Konvensi internasional yang mengatur 

KI, Apakah Indonesia sebagai anggota dalam Konvensi-

konvensi tersebut? 

3. Jelaskan Prinsip NT dan prinsip MFN 

4. Apa yang dimaksud dengan sistem perlindungan 

Individual Rights ? 

5. Sebutkan jenis-jenis HKI atau KI di Indonesia dan dasar 

hukumnya. 

 

14. Pedoman Penskoran 

a. Skor 0  :  Jika mahasiswa tidak menjawab. 

b. Skor 0,5  :  Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai 

dengan indikator jawaban dosen. 

c. Skor 1  :   Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai 

dengan indikator yang dibuat oleh dosen.  

 

15.  EvaluasiSoft Skills 

 

No Aspek yang Dinilai 3 2 1 Keterangan 

1 Kejujuran     

2 Tanggung jawab     

3 Disiplin     

4 Kreativitas     

5 Berkomunikasi     

 

16. Sumber Belajar 

 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar 

Grafika, Jakarta 
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 Afrillyanna Purba Gazalba Saleh dan Andriana 

Krisnawati, 2005, TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia 

Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional 

Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 

 Basuki Antariksa, 2011, Peluang Dan Tantangan 

Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya 

Tradisional, Makalah, Konsinyering Pencatatan Warisan 

Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, an Pariwisata, di 

Jakarta, tanggal 7 Oktober 2011 

 F.Scott Kieff & Ralph Nack,  2008, International, United 

States and European Intellectual Property Selected Source 

Material, Aspen Publishers, New York 

 Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, 

Opini dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatam 

 Insan Budi Maulana (selanjutnya disebutInsan Busi 

Maulana I),2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan 

Intelektual, Alumni, Bandung 

 OK. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

(Intellcctual Property Rights), PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 

 Philip Griffith, 2000, International Intellectual Property 

Conventions IPR Courses Material, UTS, Sydney 

 Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, Business Law and 

The Regulation of Business,Thomson South-Western West, 

USA.. 

 Tomi Surya Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 

Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Graha 

Ilmu,Yogyakarta 

 Undang-undang No. 28 Tahun2014 tentang Hak Cipta 

 WTO, 2016, Understanding the WTO : The Organization 
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Members and Observers, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/

org6_e.htm 

 http://untreaty.un.org/ilc/texts/ instruments/ english/ 

conventions/1_1_1969.pdf,  

 

Pengampu Mata Kliah 
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LAMPIRAN III: KONTRAK PERKULIAHAN 

 

KONTRAK PERKULIAHAN 

 

Nama Mata Kuliah  :    HukumHak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Kode Mata Kuliah   :    BII5240 

Bobot SKS                 :  2 SKS 

Semester :  

Status Mata Kuliah  :  Pilihan 

Hari Pertemuan  :    1 (pertama) 

Tempat Pertemuan  :    

Tim Pengajar           :  

1. Dr.  Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH,MHum,LLM/ A.A. 

Sagung Wiratni Dharmadi,SH,MH  

2. Dr Wayan Wiryawan, SH, MH / Suatra Putrawan,SH. MH 

3. Ida Ayu Sukihana, SH,MH / A.A. Sri Indrawati,SH 

4. Ngakan Ketut Dunia, SH,MH / IB Putra Atmadja,SH, MH 

5. Nyoman Darmadha ,SH,MH / Nyoman Mudana, SH,MH 

 

1. Manfaat Mata Kuliah 

Mata Kuliah HKI dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun  praktis. Secara teoritis manfaatnya adalah untuk 

pengembangan Ilmu Hukum, khususnya perkembangan terkini 

dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual baik dalam sekala 

internasional, regional, nasional, maupun lokal. Sementara itu 

secara praktis,  manfaat Mata Kuliah ini terutama untuk 

melindungi karya-karya HKI yang dihasilkan oleh masyarakat 

Indonesia, serta untuk melindungi karya-karya HKI asing sehingga 

dapat meningkatkan law enforcement di bidang HKI. 
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2. Deskripsi Mata Kuliah 

Substansi Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual ini 

mencakup aspek-aspek  hukum dari Hak Industri  (Industrial 

Rights) dan Hak Cipta (Copy Rights), filosofi dan konsep 

perlindungan, teori-teori, serta  rasionalitas perlindungan berkaitan 

dengan hak ekonomi dan hak moral atas karya-karya intelektual,   

prosedur untuk memperoleh perlindungan hukum, jangka waktu 

perlindungan serta sanksi hukum atas pelanggaran Hak Kekayaan 

Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia 

Dagang, Passing off, Domain Name, serta Indikasi Geografis). 

Perlindungan hukum atas karya-karya intelektual 

berlandaskan pada  hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu 

tertuang dalam ketentuan hukum nasional (Undang-Undang HKI), 

serta perlindungan secara internasional yang tertuang dalam 

berbagai Treaty dan International Convention dibidang HKI. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka substansi perkuliahan Mata 

Kuliah HKI,  selain mencakup teori, konsep dan pembahasan kasus 

hukum dalam dimensi nasional  di Indonesia, juga yang berdimensi 

internasional. Dalam pendalaman materi mahasiswa diwajibkan 

untuk membuat paper/tugas-tugas dengan menganalisis kasus 

(Keputusan MA, Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan di 

negara-negara anggota TRIPs) tentang berbagai kasus HKI serta 

dalam pembahasannya menggunakan teori-teori HKI untuk 

menganalisnya dan menjelaskan mengapa HKI penting mendapat 

perlindungan hukum. 

 

3. CapaianPembelajaran 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa  diharapkan memahami 

dan mampu membedakan jenis serta rasionalitas sistem 

perlindungan HKI,  mampu mengevaluasi konsep individual rights 

vs communal rights,  mampu  menganalisis  dan mengevaluasi 
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persoalan-persoalan hukum dalam  praktek yang berkaitan dengan 

Hak Kekayaan Intelektual, dan mampu mengaplikasikan teori 

hukum  serta norma-norma hukum HKI dalam memecahkan kasus  

HKI yang terjadi dalam praktek. 

 

4. Organisasi Materi 

I. Pengantar HKI:  

1. Pendahuluan 

2. HKI Dalam Dimensi International dan Nasional,  

3. Pengertian & Konsep Perlindungan HKI dan  Teori 

4. Jenis Hak Kekayaan Intelektual 

5. Penutup 

 

II. Hak Cipta 

1. Pendahuluan  

2. Pengertian, Dasar Hukum, Lingkup Hak Cipta, Dan 

Konsep Perlindungannya 

3. Pengalihan Cipta dan Lisensi 

4. Lembaga Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta Indonesia 

5. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta 

6. Pelanggaran Hak Cipta dan Penegakan Hukumnya  

7. Penutup 

 

III. Merek 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian Merek, Dasar Hukum, dan Sistem 

Perlindungan Merek 

3. Perlindungan Merek Terkenal 

4. Jangka Waktu Perlindungan Merek  

5. Pengalihan Merek dan Lisensi  

6. Pelanggaran Merek, Gugatan dan Tuntutan Pidana 
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7. Merek dan an Indikasi Geografis 

8. Tata Cara Pendaftaran Merek Di Indonesia 

9. Indikasi Geografis di Indonesia 

10. Tata cara Pendaftaran Tata Cara Pendaftaran Indikasi 

Geografis Di Indonesia 

11. Penutup 

 

IV. Paten 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten 

3.  Sistem Perlindungan, Proses Permohonan Pendaftaran 

dan Pemeriksaan Paten 

4. Jangka Waktu Perlindungan Paten 

5. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten 

6. Lisensi Wajib 

7. Penyelesaian Sengketa Paten 

8. Penutup 

 

V. Desain Industri 

1. Pendahuluan 

2. Konsep dan Sistem Perlindungan Desain Industri 

3. Subyek dan Obyek Desain Industri 

4. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 

5. Pengalihan Hak dan Lisensi  

6. Pelanggaran Hak Desain Industri dan Penyelesain 

Sengketa 

7. Penutup 

 

VI. Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) dan Varietas Tanaman 

1. Pendahuluan  
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2. Pengertian , Dasar Hukum, dan Lingkup Rahasia Dagang  

3. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang 

4. Pengalihan Hak dan Lisensi  

5. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa 

6. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

7. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

8. Subyek dan Obyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

9. Sistem Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (DTLST) 

10. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

11. Lisensi 

12. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

13. Ketentuan Pidana dalam Unda-undang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu (DTLST) 

14. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST) 

15. Pengertian Varietas Tanaman (VT). 

16. Pengaturan Varietas Tanaman (VT) 

17. Varietas Tanaman (VT) yang diberi Perlindungan Varietas 

Tanaman (PVT) 

18. Subyek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

19. Pendaftaran Hak PVT 

20. Jangka Waktu Perlindungan PVT 

21. Pengalihan Hak PVT 

22. Berakhirnya Perlindungan Hak PVT 

23. Ketentuan Perdata Dan Pidana  Hak Perlindungan 

Varietas Tanaman (PV) 
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24. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Sistem Paten 

25. Penutup 

 

5. Strategi Perkuliahan 

Metode Perkuliahan 

Perkuliahan dilaksanakan dengan metode SCL  (Student 

Centered Learning),  khususnya dengan model PBL (Problem Based 

Learning) 

 

Strategi Perkuliahan  

Strategi  dalam perkuliahan adalah: pemaparan materi 

perkuliahan dan tugas-tugas/tutorial. Perkuliahan sesuai sub-sub 

pokok bahasan dipaparkan  dengan alat bantu media papan tulis, 

power point slide, Buku Ajar,  text book, Konvensi dan Perundang-

undangan,  kasus HKI, serta peyiapan bahan bacaan tertentu yang 

dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti 

perkuliahan mahasiswa dipersyaratkan sudah mempersiapkan diri 

(self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok 

bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan dan instruksi 

yang tertuang dalam Kontrak Perkuliahan. Tehnik perkuliahan: 

pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi  (proses pembelajaran 

dua arah), dengan Strategi Tugas/Tutorial: Mahasiswa 

mengerjakan tugas-tugas:  (Study Task, Discussion task, dan Problem 

Task), untuk mempersiapkan tugas-tugas terkait  dengan proses 

pembelajaran aktif  melalui tehnik Tutorial, mahasiswa ditugaskan 

untuk  melakukan self study. Dalam kelas Tutoial mahasiswa dibagi 

menjadi group-group kecil (3-4 orang per group), Kelas Tutorial 

dilaksanakan dalam bentuk:  Presentasi power point  dan diskusi, 

Tutorial dengan 7 step jump approach. 
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6. Tugas-tugas 

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mendiskusikan,  

mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas baik secara mandiri 

maupun yang diberikan secara kelompok. Tugas-tugas 

dikumpulkan dan dipresentasikan. Tugas-tugas yang terdapat pada 

setiap kegiatan tutorial yang divisualisasi dengan kasus-kasus 

untuk mencapai capaian kemampuan akhir yang direncanakan 

pada setiap pertemuan. 

 

7. Kriteria Penilaian 

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

Pedoman Pendidkan Fakultas Hukum Unud tahun 2013. 

 

8. Jadwal Perkuliahan 

Perkuliahan dilaksanakan pada Semester II, dengan 16 kali 

pertemuan (14 kali pertemuan untuk kuliah dan diskusi tugas-

tugas, 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS) 

 

9. Tata Tertib Perkuliahan 

a. Tata tertib perkuliahan sesuai dengan Pedoman Etika Dosen, 

Pegawai (Administrasi) dan Mahasiswa yang ditetapkan 

dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana Tahun 2013, Bab VII, poin 4 huruf c. 

b. Batas toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Apabila dosen 

dan mahasiswa terlambat daripada batas toleransi, maka 

akan dikenakan sanksi, kecuali ada pemberitahuan atas 

keterlambatan tersebut. 

 

10. Bahan Bacaan 

Buku/bahan bacaan dalam perkuliahan ini adalah sebagai 

berikut: 
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Convention- Treaty-PerUndang-Undangan 

 Berne Convention, Paris Convention 

 WTO, TRIPs Agreement 

 UU No. 28 tahun 2014, UU No. 14 Tahun 2001, UU No. 15 

Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2000, UU No.31 Tahun 2000 

 

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 

 H OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004 

 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, 

Alumni, Bandung, 2001 

 Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 

 Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Undang-Undang 

Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 

 Suyud Margono, Hukum & Perlindungan Hak Cipta, Novindo 

Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003 

 Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, 

TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2005. 

 Ahmad M Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang,Mandar Maju, 

Bandung, 2001. 

 Tim Redaksi Tatanusa, Himpunan Putusan Putusan 

Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek, Jakarta, 2002. 

 Hector Mac Queen, Charlotte Waelde & Graeme Laurie, 

Contemporary Intellectual Property, Law & Policy, Oxford 

University Press, New York, 2007. 

 F. Scott Kieff, International United States And European 

Intellectual Property, Aspen Publishers, New York, 2006. 

 NK Supasti Dharmawan dkk, Bahan Ajar, FH UNUD, 2009. 
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Putusan Pengadilan - Case Law 

 Case WTDS 160R-00 WTO Panel Report on S. 110 (5) US Copy 

Right Act. 

 Putusan PN Niaga Jkt Pst No. 02/Merek/2001,  Davinci 

Collection v Robin Wibowo. 

 Putusan PN Niaga JKT PST 05/Merek/2001 Brother Industries 

LTD v PT Multijaya Giirimas. 

 Putusan PN Niaga Jkt Pst No.65/Paten/2004,  Perkara Paten 

Atas  “Segel Penutup Drum”, PT TRIprima Intibaja Indonesia v 

PT Enomoto Srikandi Industries. 

 

11. Kriteria dan Standar Penilaian 

Komponen penilaian  meliputi : 1. Evaluasi proses (60%) yang 

terdiri dari  penulisan paper (tugas) dan presentasi serta diskusi.  2.  

Evaluasi hasil (40%),  yaitu UAS dan UTS dalam bentuk ujian 

tertulis dan Take home dengan prosentase sebagai berikut : 

Evaluasi Proses: 

 Kemampuan Menulis(tugas paper)  : 10 % 

 Kemampuan Berpresentasi & Power Point  : 20 % 

 Keaktifan di Kelas    : 20 % 

 Kehadiran     : 10 % 

  

Evaluasi Hasil : 

UTS      :  20% 

UAS       :  20% 

 

Nilai Final : Evaluasi Proses + Evaluasi Hasil  : 100 % 
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Terkait dengan Standar Penilaian KBK. Hasil evaluasi 

dikategorikan sebagai berikut: 

Angka Mutu  
(skala 0-10) 

Angka Mutu  
(skala 0-4) 

Huruf Mutu  
(Skala Kualitatif) 

85-100 4 A 

70-84 3 B 

55-69 2 C 

40-54 1 D 

0-39 0 E 

 

 

12. Lain-Lain 

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu 

disepakati, dapat dibicarakan pada acara perkuliahan. Apabila ada 

perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan 

terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, 

mulai dari disampaikan kesepakatan ini. 

Denpasar,                    

    

Koordinator Kelas   Dosen Pengampu  

 

 

 

(   )         (                                         ) 

 

Mengetahui 

Ketua Bagian Keperdataan 

 

 

 

 

(                                         ) 
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