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Mengingat keberadaan Domain Name secara teknis
haruslah unique, dalam prakteknya ternyata banyak pihak
yang memperebutkan keberadaan nama domain yang lebih
intuitif dengan nama si penggunanya tersebut. Sementara
itu, tidak semua pihak dengan sigap dan cepat menyadari
dan menanggapi kemajuan teknologi tersebut dengan cara
meningkatkan keberadaannya dalam Internet, sehingga
sebagian orang mendahului mendaftarkan nama-nama yang
diketahuinya telah popular dan menjualnya kembali kepada
pihak yang berkepentingan atas nama tersebut dengan
harga diatas harga perolehannya, dengan kata lain hal ini
adalah tindakan penyerobotan atas domain name
(cybersquatting).



Cybersquatting (penyerobotan Domain Name) adalah jenis 

kejahatan dunia mayantara (CyberCrimes) masuk ke dalam kategori 

domain hijacking (Pembajakan Domain) yang dilakukan dengan 

cara mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain 

dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang 

lain atau kepada pemilik asli domain tersebut, dengan harga yang 

lebih mahal.

Orang yang melakukan praktik ini disebut dengan cybersquatter. 

Tujuan dari cybersquatting adalah menjual nama domain dengan 

harga lebih mahal dari harga registrasi perusahaan atau orang 

ternama yang belum sadar atau berniat mendaftarkan suatu domain.



Bukti atau alat kejahatan cybersquatting atau sesuatu 

yang disengketakan dari cybersquatting adalah sebuah 

nama domain. Nama domain atau Domain Name 

Service(DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan 

informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam 

bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam 

jaringan komputer. DNS menyediakan pelayanan yang 

cukup penting untuk Internet, ketika perangkat keras 

komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk 

mengerjakan tugas.

Domain Name .



Cybersquatters ataupun cyberparasite merupakan

satu dari sekian banyak perilaku menyimpang

dalam dunia maya. Cybersquatters adalah pihak

yang membeli nama domain dari suatu

organisasi/tokoh terkenal untuk kemudian dijual

kembali dengan harga tinggi. 

Sementara Cyberparasite adalah pihak yang 

memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu

dengan mendaftarakan dan menggunakan nama

domain yang berkonotasi dengan merek terkenal

tersebut.



Secara hukum, di dunia

termasuk Indonesia tidak ada satu peraturan

yang dengan tegas mengatur

tindakan cybersquatting ini. Namun secara

eksplisit persoalan cybersquatting ini diatur

dalam di UDRP (Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy) yang dikeluarkan

oleh ICANN.

Content  A - 40%

Content  B - 70%

https://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm


Berkaitan dengan kasus sengketa Nama Domain sudah mulai merebak di Indonesia, perangkat

perundang-undangan yang dapat digunakan adalah:

1. Pasal 72 dan 82 Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, untuk kasus typosquatting;

2. Untuk kasus-kasus cybersquatting dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

undang Pidana Umum, seperti misalnya pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal

493 KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan

Umum, pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

3. Pasal 22 dan 60 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk

tindakan domain hijacking.



Kasus Mustika Ratu VS Martina Berto
Kasus cybersquatting Mustika Ratu VS Martina Berto merupakan kasus perebutan nama domain pertama yang
disidangkan di Indonesia. Tjandra Sugiono pada awal bergabung ke Martina Berto sebagai Manajer Internasional
Marketing bulan September 1999, kemudian melakukan pendaftaran nama domain mustika-ratu.com pada 7
Oktober 1999 kepada Network Sollution di Amerika Serikat.
Mustika Ratu sendiri sebenarnya mempunyai nama domain www.mustika-ratu.co.id. Dengan beranggapan nama
domain mustika-ratu.com sebagai merek dan telah didaftarkan, pada tanggal 4 September 2000 Mustika Ratu
kemudian melaporkan Martina Berto ke Mabes Polri. Perlu diketahui juga bahwa Tjandra Sugiono telah
mengundurkan diri dari Martina Berto sejak tanggal 16 Juni 2000. Sebelum melaporkan ke Polisi, Mustika Ratu
pada tanggal 29 Agustus 2000 di harian Suara Pembaharuan dan 1 September 2000 telah memasang
pengumuman untuk menarik atau mencabut kembali pemuatan nama domain mustika-ratu.com terhitung sejak
tanggal dimuatnya pengumuman tersebut. Ternyata belum habis masa 7 hari tersebut, Mustika Ratu sudah
melaporkan ke Polisi.
Sumber yang sama menyebutkan bahwa tanggal 28 September 2000, nama domain mustika-ratu.com resmi
dicabut dari Network Sollutions. Tanggal 5 Oktober 2000 nama domain tersebut diambil alih oleh Mustika Ratu.
Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2001 persidangan dimulai. Perlu dicatat juga berhubung telah dinyatakan oleh
Tjandra Sugiono maupun Martha Tilaar bahwa pendaftaran nama domain tersebut tidak ada sangkut pautnya
dengan kebijakan Martina Berto, maka Pengadilan sepakat bahwa selaku terdakwa adalah Tjandra Sugiono tanpa
menyeret Martina Berto.
Gugatan Mustika Ratu ternyata kalah ditingkat Pengadilan Negeri, hakim menilai tindakan Tjandra Sugiono tidak
dapat dikenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dan hakim berpendapat nama domain mustika-ratu.com dianggap bukan pesaing PT Mustika Ratu karena dibuat
oleh PT Djago Mas milik Tjandra Sugiono yang bergerak bukan dibidang kosmetik. Mustika Ratu mengajukan
kasasi terhadap putusan ini dan akhirya Tjandra Sugiono dikenai Pasal 382 KUHP dan dihukum selama 4 bulan.
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Ethical Issues in Electronic Information Systems

Kelompok 2
Materi Tentang HAK PATEN
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2. Mezi Puspayani (182420120)
3. Muhammad Syahril (182420106)

4. Rahmad Kartolo (182420119)



Apa itu Hak Paten ?
Hak paten adalah hak eksklusif
yang diberikan negara untuk
para penemu atas hasil
temuannya di bidang teknologi
untuk selama waktu tertentu
menjalankan sendiri atau
memberikan persetujuan pada
pihak untuk untuk menjalankan
penemuannya.



Perlindungan paten

• Paten; Paten diberikan pada hasil
penemuan yang baru, yang mengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan
dalam industri.

• Paten sederhana; Paten sederhana
diberikan pada setiap hasil penemuan
yang baru, yang berupa pengembangan
dari produk atau yang proses yang sudah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri.



Lama Waktu Berlakunya Paten
Paten dan Paten Sederhana

• Paten memiliki jangka waktu
perlindungan selama 20 tahun
sejak tanggal penerimaan
permohonan paten dan tidak dapat
diperpanjang.

• Paten sederhana memiliki jangka
waktu perlindungan selama 10
tahun sejak tanggal penerimaan
permohonan paten sederhana dan
tidak dapat diperpanjang



APA SAJA YANG DAPAT DAN TIDAK 
DAPAT DIPATENKAN ?

1. BARU: Suatu invensi tidak boleh sudah
diungkap/dipublikasikan dalam media
manapun - paten/non paten,
nasional/internasional - sebelum permohonan
patennya diajukan dan memperoleh Tanggal
Penerimaan.
2. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF:
Paten hanya akan diberikan untuk invensi
yang tidak dapat diduga, atau tidak obvious,
bagi orang yang memiliki keahlian di bidang
terkait (person skilled in the art).
3. DAPAT DITERAPKAN SECARA INDUSTRI:
Suatu invensi harus dapat dilaksanakan
berulang-ulang dengan tetap menghasilkan
fungsi yang konsisten dan tidak berubah-
rubah.



SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEH 
PATEN?

Orang yang menghasilkan
suatu invensi, baik sendirian maupun
beberapa orang bersama-sama,
disebut dengan istilah inventor.
Inventor inilah yang paling pertama
berhak mendapatkan hak paten atas
invensi yang dihasilkannya. Siapapun
di luar inventor yang ingin memiliki
hak paten atas invensi tersebut harus
terlebih dahulu memperoleh
pengalihan hak secara tertulis dari
sang inventor.



KAPAN SEBAIKNYA INVENSI 
DIPATENKAN?

Secepatnya! Dalam paten berlaku prinsip first
to file, di mana hak paten hanya akan
diberikan kepada yang pertama kali
mengajukan permohonan paten yang
setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum
pengajuannya, sehingga berhak
mendapatkan Tanggal Penerimaan (filing
date). Dengan demikian, paten bersifat
sangat time-sensitive sehingga waktu
pengajuan permohonan menjadi faktor yang
sangat krusial. Konon dalam sejarah,
Alexander Graham Bell diakui sebagai
inventor telefon hanya karena ia mengajukan
permohonan paten setengah jam lebih awal
daripada kompetitornya.



BAGAIMANA TATACARA DAN PROSEDUR UNTUK 
MEMPEROLEH HAK PATEN?

• Judul Invensi;
• Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi 

yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat 
pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi 
oleh invensi;

• Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara 
ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, 
dan menyusun, invensi;

• Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan 
mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;

• Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan 
invensi secara lebih jelas;

• Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan 
mengenai Gambar Teknik yang disertakan;

• Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau 
dua paragraf;

• Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa 
saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh 
sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak 
paten.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

1. J Habibie dengan Auronautika

Seorang matan presiden Republik Indonesia yang
diluar negri dikenal dengan julukan “M.r Crack”
karena berhasil menemukan sebuah formula untuk
menghitungka keretakan pesawat dengan baik,
bahkan hingga atom-atomnya.

Penemuan ini tentu saja memberikan manfaat
yang sangat banyak, tidak hanya menjaga
keselamatan dalam penerbangan, namun juga bisa
menghemat biaya perawatan yang harus dilakukan
oleh perusahaan.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

2. Cakar Ayam oleh Prof. Dr. Ir. Sedijatmo
Pada tahun 1961 salah satu profesor Indonesai
menemukan sebuah ide berupa teknik rekayasa
dalam membuat pondasi bangunan yang aman
pada tanah dengan kontur lunak seperti rawa-
rawa. Penemuan hebat yang saat ini sudah diakui
dan mendapatkan peten dari 40 negara tersebut
bermula ketika beliau ingin mendirikan sebuah
menara listrik di daerah Ancol.

Teknik cakar ayam ini dilakukan dengan cara
menghubungkan pelat beton dengan pipa sebagai
pondasi menara dibuat bersatu sehingga pondasi
bisa menempel kuat pada tanah yang lunak
tersebut.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

3. Alat Pemindai (ECVT) oleh Warsito
Yang ketiga ada warsito, salah satu warga
Solo yang mendapatkan gelar doktornya di
Jepang pada 1997. Yang ditemukan oleh
Warsito adalah sebuah alat pemindai tubuh
yang diberi nama Electrical Capacitance
Volume Tomography (ECVT).

Dibandingkan dengan peralatan lain, alat ini
memiliki kelebihan yaitu bisa dibawa kemana-
mana. Lebih jauh dari itu, alat yang ditemukan
oleh Warsito ini mampu mendeteksi bagian
dari keseluruhan otak, termasuk bagian
dalam.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

4. Pengembangan Bahan Bakar dari Membran
Sel
Selanjutnya contoh hak paten di bidang industri ini
didapatkan oleh orang Indonesia yaitu Eniya
Listiani Dewi, salah satu wanita asal Magelang
yang menyelesaikan pendidikannya di universitas
Jepang.

Ini adalah membran sel bahan bakar yang bahan
utamanya plastik kemudian direaksikan dengan
asam sulfat. Hasil reaksi antara plastik dan asam
sulfat tersebut kemudian bisa menghantarkan
listrik. Karyanya ini sangat efektif, terbukti dapat
digunakan pada perangkat elektronik dimana
kapasitas listriknya bisa mencapai 500 watt.



Sekian Dan Terimakasih
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Apakah Rahasia
Dagang itu?

Rahasia Dagang adalah informasi
yang tidak diketahui oleh umum di 
bidang teknologi dan/atau bisnis, 
mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang.

2



Dasar Hukum
Rahasia Dagang

 UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang
 Bertujuan untuk memenuhi

perlindungan hukum terhadap Rahasia
Dagang sesuai dengan ketentuan dalam
Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Ringhts (Persetujuan
TRIPs), lampiran dari Agreement 
Establishing the World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), 
sebagaimana telah diratifikasi dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994

3



Apa saja lingkup
perlindungan
Rahasia Dagang?

Lingkup perlindungan Rahasia
Dagang meliputi metode
produksi, metode pengolahan, 
metode penjualan, atau
informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis
yang memiliki nilai ekonomi
dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum.

4



Bagaimana Pelanggaran
Rahasia Dagang Dapat
Terjadi?

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi
apabila:
 seseorang dengan sengaja

mengungkapkan Rahasia Dagang, 
mengingkari kesepakatan atau
mengingkari kewajiban tertulis atau
tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan;
 seseorang memperoleh atau

menguasai Rahasia Dagang dengan
cara yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

5



Perbuatan yang Bukan
Merupakan Pelanggaran
Rahasia Dagang

 pengungkapannya didasarkan pada
kepentingan pertahanan keamanan, 
kesehatan atau keselamatan
masyarakat

 tindakan rekayasa-ulang (reverse 
engineering) atas produk yang 
dihasilkan dari penggunaan Rahasia
Dagang milik orang lain yang 
dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan

6



Sanksi Bagi
Pelanggar Rahasia
Dagang

Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 300.000.000

7



Bagaimana cara
mendapat perlindungan
Rahasia Dagang?

 Berbeda dengan paten, rahasia dagang
tidak perlu didaftarkan, selama itu
merupakan informasi yang rahasia, dan
bernilai ekonomi, dan ada upaya untuk
menjaga kerahasiaan maka secara
otomatis akan dilindungi oleh undang-
undang.
 Kecuali untuk lisensi rahasia dagang

yang diberikan kepada pihak ketiga, 
maka lisensi rahasia dagang itu harus di 
catatkan ke Ditjen HKI. 

8



9

Jangka Waktu
Perlindungan
Rahasia Dagang

Sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu
perlindungan. Selama pemiliknya menjaga
rahasia dagangnya dari akses publik, selama
itu pula rahasia dagangnya terlindungi



10

Pengalihan Hak
dan Lisensi
Rahasia Dagang

Pengalihan : Hak atas rahasia dagang dapat dialihkan
dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis
dll. Pengalihan itu harus didaftarkan ke Dirjen HKI.

Lisensi : izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia
Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati
manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu. Pemberian lisensi ini juga harus didaftarkan ke
Dirjen HKI.



Kelemahan
Perlindungan
Rahasia Dagang

 Apabila ada pihak lain yang memperoleh
teknologi yang sama dengan teknologi
yang dirahasiakan, namun dengan
iktikad baik (misalnya melalui penelitian
sendiri), perlindungan rahasia dagang
tidak dapat menghalangi pihak lain 
memiliki, mengkomersialkan bahkan
memperoleh paten atas teknologi
penemuannya tersebut jika
penemuannya memenuhi persyaratan
pemberian paten.

11



Contoh Rahasia
Dagang Perusahaan

Salah satu resep paling terkenal dan paling dijaga kerahasiannya
adalah resep ayam goreng KFC, dikenal dengan nama Original 
Recipe.

Sekarang resep di selembar kertas itu tersimpan di brankas
seberat 350 kilogram di dalam ruangan dengan beton setebal
dua kaki, diawasi oleh kamera pengawas dan pendeteksi
gerakan.Hanya segelintir orang yang tahu resepnya, itu pun 
namanya tidak disebutkan. Bahkan para jajaran direktur pun tak
tahu. Para orang yang mengetahui resep ini disumpah tidak akan
membocorkan rahasia resep

Coca Cola memiliki resep rahasia yang berumur lebih
dari 125 tahun. dikabarkan bahwa resep formula asli
saat ini disimpan di sebuah rumah di The World of 
Coca-Cola di Atlanta di mana sebelumnya disimpan
di SunTrust Bank di Atlanta sejak 1925. Coca-Cola 
membatasi akses kepada formula tersebut dengan
hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya.

12
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manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu. Pemberian lisensi ini juga harus didaftarkan ke
Dirjen HKI.



Kelemahan
Perlindungan
Rahasia Dagang

 Apabila ada pihak lain yang memperoleh
teknologi yang sama dengan teknologi
yang dirahasiakan, namun dengan
iktikad baik (misalnya melalui penelitian
sendiri), perlindungan rahasia dagang
tidak dapat menghalangi pihak lain 
memiliki, mengkomersialkan bahkan
memperoleh paten atas teknologi
penemuannya tersebut jika
penemuannya memenuhi persyaratan
pemberian paten.
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Contoh Rahasia
Dagang Perusahaan

Salah satu resep paling terkenal dan paling dijaga kerahasiannya
adalah resep ayam goreng KFC, dikenal dengan nama Original 
Recipe.

Sekarang resep di selembar kertas itu tersimpan di brankas
seberat 350 kilogram di dalam ruangan dengan beton setebal
dua kaki, diawasi oleh kamera pengawas dan pendeteksi
gerakan.Hanya segelintir orang yang tahu resepnya, itu pun 
namanya tidak disebutkan. Bahkan para jajaran direktur pun tak
tahu. Para orang yang mengetahui resep ini disumpah tidak akan
membocorkan rahasia resep

Coca Cola memiliki resep rahasia yang berumur lebih
dari 125 tahun. dikabarkan bahwa resep formula asli
saat ini disimpan di sebuah rumah di The World of 
Coca-Cola di Atlanta di mana sebelumnya disimpan
di SunTrust Bank di Atlanta sejak 1925. Coca-Cola 
membatasi akses kepada formula tersebut dengan
hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya.

12
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Apa itu paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas
hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Investasinya

(sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU NO : 14 / 2001 tentang PATEN)



Istilah yang berhubungan dengan
paten

 Invensi
Invensi adalah ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk
atau proses.
 Inventor
adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide 
yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan).
 Lisensi
Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten
 Paten kompleks
Adalah suatu jenis paten yang memiliki nilai kompleks atas hal yang ditemukan dimana biasanya paten 
kompleks ini mengandung beberapa unsur yg pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan: masalah yg
dihadapinya sangat -- dan sulit dipecahkan. Seperti teori tertentu missal teori crack yang ditemukan B.J 
Habibie pada pesawat terbang



Invensi yang dapat dipatenkan

 Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat
diterapkan dalam industry

 Dianggap baru saat diajukan tidak sama dengan teknologi sebelumnya

 Teknologi sebelumnya telah diumumkan di Indonesia/luar negeri dalam
tulisan, uraian lesan/peragaan/cara lain yang memungkinkan seorang
ahli melaksanakan invensi.



Invensi yang tidak dapat dipatenkan

 Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh
: kloning.

 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan 
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. 

 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 

 Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial
untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis



Jenis Paten

 Paten biasa

Merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk, atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 
Biasanya paten 

 Paten sederhana

Merupakan invensi di bidang teknologi yang mengutamakan kemanfaatan
dari bentuk atau model sebagai fungsi pemecahan masalah



Perbedaan paten kompleks dan 
sederhana

no uraian Paten kompleks Paten sederhana
1 Yang diperiksa Kebaruan (novelty), 

langkah inventif, dapat
diterapkan dalam

industri

Kebaruan (novelty) 

2 Masa berlaku 20 tahun, terhitung 
sejak penerimaan 
permintaan paten 

10 tahun, terhitung sejak
tanggal pemberian paten

3 Jumlah Klaim 1 (satu) atau lebih dari 
satu 

1 (satu)



Jangka Waktu paten

• Menurut ketentuan UU No. 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu
paten adalah : 

a. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 8); 

b. Untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 (sepuluh) tahun
sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 9



Hak dan kewajiban pemegang Paten 

1. Memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya. 
a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 
menyewakan dll. 
b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten 
untuk membuat barang dan tindakan lain. 

2. Tanpa mengurangi ketentuan No. 1 maka pemegang paten WAJIB membuat
produk/menggunakan proses di Indonesia, kecuali untuk regiona

3. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, 
pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan

4. Pengecualian bagi pemegang paten WAJIB membuat produk/menggunakan
proses di Indonesia, jika pembuatan produk atau proses hanya layak untuk
regional



Contoh paten kompleks

 Teori crack oleh B.J Habibie yang diimplementasikan pada pesawat
Pada tahun 1960, B.J Habibie menemukan teori crack dimana teori ini dapat menghitung
keretakan pada badan pesawat yang disebabkan kelelahan atau fatique hingga ketitik
atom. Biasanya, titik rawan kelelahan pada bodi pesawat ini terjadi pada sambungan antara
sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dan dudukan mesin. Dimana sayap
pesawat akan menerima guncangan yang besar baik saat take off ataupun landing yang 
mengakibatkan sayap pesawat rawan patah. Namun dengan adanya teori ini hal tersebut dapat
diatasi sehingga resiko kecelakaan pesawat dapat menurun drastis.

 Khairul anwar sebagai pemegang paten 4G LTE
Berawal dari disertasi doktoralnya yang berjudul "Peak Power Reduction for Multicarrier Systems in 
Satellite and Radio Communications“, kemudian Teknologi tersebut kemudian diadopsi menjadi
standar International Telecommunication Union-Recomendation (ITU-R) S.1878 dan S.2173, yakni
"Multi-carrier Based Transmission Techniques for Satellite Systems". Serta dari konsep inilah dijadikan
sebagai basis dari Teknologi 4G LTE yang kini dapat kita nikmati.



Cara melakukan permohonan paten

 Paten diberikan berdasar permohonan

 Permohonan paten hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang 
merupakan satu kesatuan

 Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat
Jendral

 Apabila pengajuan tidak dilakukan oleh inventor maka harus disertai
dengan pernyataan yang sah

 Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Direktorat Jendral



Alur pengajuan paten



Pengumuman paten

 Diumumkan paling lama 18 bulan sejak tanggal penerimaan
 Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi paten 

yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen
 Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan untuk paten kompleks dan 3 

bulan untuk paten sederhana
 Setiap pihak dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan keberatan

secara tertulis dengan mencantumkan keberatan. 
 Pemohon dapat mengajukan sanggahan dan penjelasan terhadap

pandangan dan atau keberatan tersebut kepada Dirjen.
 Dirjen menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan untuk

melakukan pemeriksaan substantif. 



Prosedur pembatalan paten

 Pembatalan paten diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 UU No. 
14 Tahun 2001 :

 Batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya
tahunan (Pasal 88);  

 Batal atas permohonan pemegang paten (Pasal 90); 

 Batal karena gugatan (Pasal 91); 

 Akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang 
berkaitan dengan paten dan halhal lain yang berasal dari paten tersebut
(Pasal 95).



Contoh bentuk surat paten
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Paten Sederhana
Sebelum kita membahas tentang paten sederhana kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah
berikut :
 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 kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

 Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-
sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

 Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan
mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi
atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana.



Invensi dapat dipatenkan jika invensi
tersebut:
1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten

invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya;

2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya
bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di
bidang teknik;

3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi
tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan
dalam berbagai jenis industri.



Yang tidak dapat diberi paten adalah
invensi tentang:
1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan

atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum atau kesusilaan;

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
dan/atau hewan;

3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan
matematika; atau

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses
biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau
hewan kecuali proses non biologis atau proses
mikrobiologis.



Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

 Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan
dapat diterapkan dalam industri, Sedangkan Paten Sederhana diberikan
untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk
invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi
harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi
sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,
senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang
berupa proses atau metode yang baru.;

 Klaim Paten jumlah tidak dibatasi, sedangkan Klaim paten sederhana
dibatasi dengan satu klaim mandiri. ;

 Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres
teknologi dalam paten. (Sumber : UU 13/2016 tentang Paten)

 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana adalah jenis invensi, jangka waktu
perlindungan, dan jumlah invensi yang dapat didaftarkan.
Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana
No Keterangan Paten Paten Sederhana

1 Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa invensi yang
merupakan satu kesatuan invensi

1 invensi

2 Masa Perlindungan 20 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan paten

10 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan

3 Pengumuman Permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan 3 bulan setelah tanggal penerimaan

4 Jangka Waktu Mengajukan
Keberatan

6 bulan terhitung sejak diumumkan 3 bulan terhitung sejak diumumkan

5 Yang diperiksa dalam
pemeriksaan substantif

Kebaharuan (novelty), langkah inventif
& dapat diterapkan dalam industri

Kebaharuan (novelty) & dapat
diterapkan dalam industri

6 Lama Pemeriksaan Substantif 36 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

24 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

7 Objek Paten Produk dan Proses benar-benar baru Pengembangan Produk atau alat dan
proses yang telah ada

Sumber: https://www.dgip.go.id/
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Apa itu paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas
hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Investasinya

(sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU NO : 14 / 2001 tentang PATEN)



Istilah yang berhubungan dengan
paten

 Invensi

Invensi adalah ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk
atau proses.

 Inventor

adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide 
yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan).

 Lisensi

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten

 Paten kompleks

Adalah suatu jenis paten yang memiliki nilai kompleks atas hal yang ditemukan dimana biasanya paten 
kompleks ini mengandung beberapa unsur yg pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan: masalah yg
dihadapinya sangat -- dan sulit dipecahkan. Seperti teori tertentu missal teori crack yang ditemukan B.J 
Habibie pada pesawat terbang



Invensi yang dapat dipatenkan

 Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat
diterapkan dalam industry

 Dianggap baru saat diajukan tidak sama dengan teknologi sebelumnya

 Teknologi sebelumnya telah diumumkan di Indonesia/luar negeri dalam
tulisan, uraian lesan/peragaan/cara lain yang memungkinkan seorang
ahli melaksanakan invensi.



Invensi yang tidak dapat dipatenkan

 Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh
: kloning.

 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan 
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. 

 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 

 Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial
untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis



Jenis Paten

 Paten biasa

Merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk, atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 
Biasanya paten 

 Paten sederhana

Merupakan invensi di bidang teknologi yang mengutamakan kemanfaatan
dari bentuk atau model sebagai fungsi pemecahan masalah



Perbedaan paten kompleks dan 
sederhana

no uraian Paten kompleks Paten sederhana
1 Yang diperiksa Kebaruan (novelty), 

langkah inventif, dapat
diterapkan dalam

industri

Kebaruan (novelty) 

2 Masa berlaku 20 tahun, terhitung 
sejak penerimaan 
permintaan paten 

10 tahun, terhitung sejak
tanggal pemberian paten

3 Jumlah Klaim 1 (satu) atau lebih dari 
satu 

1 (satu)



Jangka Waktu paten

• Menurut ketentuan UU No. 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu
paten adalah : 

a. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 8); 

b. Untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 (sepuluh) tahun
sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 9



Hak dan kewajiban pemegang Paten 

1. Memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya. 
a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 
menyewakan dll. 
b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten 
untuk membuat barang dan tindakan lain. 

2. Tanpa mengurangi ketentuan No. 1 maka pemegang paten WAJIB membuat
produk/menggunakan proses di Indonesia, kecuali untuk regiona

3. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, 
pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan

4. Pengecualian bagi pemegang paten WAJIB membuat produk/menggunakan
proses di Indonesia, jika pembuatan produk atau proses hanya layak untuk
regional



Contoh paten kompleks

 Teori crack oleh B.J Habibie yang diimplementasikan pada pesawat
Pada tahun 1960, B.J Habibie menemukan teori crack dimana teori ini dapat menghitung
keretakan pada badan pesawat yang disebabkan kelelahan atau fatique hingga ketitik
atom. Biasanya, titik rawan kelelahan pada bodi pesawat ini terjadi pada sambungan antara
sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dan dudukan mesin. Dimana sayap
pesawat akan menerima guncangan yang besar baik saat take off ataupun landing yang 
mengakibatkan sayap pesawat rawan patah. Namun dengan adanya teori ini hal tersebut dapat
diatasi sehingga resiko kecelakaan pesawat dapat menurun drastis.

 Khairul anwar sebagai pemegang paten 4G LTE
Berawal dari disertasi doktoralnya yang berjudul "Peak Power Reduction for Multicarrier Systems in 
Satellite and Radio Communications“, kemudian Teknologi tersebut kemudian diadopsi menjadi
standar International Telecommunication Union-Recomendation (ITU-R) S.1878 dan S.2173, yakni
"Multi-carrier Based Transmission Techniques for Satellite Systems". Serta dari konsep inilah dijadikan
sebagai basis dari Teknologi 4G LTE yang kini dapat kita nikmati.



Cara melakukan permohonan paten

 Paten diberikan berdasar permohonan

 Permohonan paten hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang 
merupakan satu kesatuan

 Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat
Jendral

 Apabila pengajuan tidak dilakukan oleh inventor maka harus disertai
dengan pernyataan yang sah

 Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Direktorat Jendral



Alur pengajuan paten



Pengumuman paten

 Diumumkan paling lama 18 bulan sejak tanggal penerimaan
 Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi paten 

yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen
 Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan untuk paten kompleks dan 3 

bulan untuk paten sederhana
 Setiap pihak dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan keberatan

secara tertulis dengan mencantumkan keberatan. 
 Pemohon dapat mengajukan sanggahan dan penjelasan terhadap

pandangan dan atau keberatan tersebut kepada Dirjen.
 Dirjen menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan untuk

melakukan pemeriksaan substantif. 



Prosedur pembatalan paten

 Pembatalan paten diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 UU No. 
14 Tahun 2001 :

 Batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya
tahunan (Pasal 88);  

 Batal atas permohonan pemegang paten (Pasal 90); 

 Batal karena gugatan (Pasal 91); 

 Akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang 
berkaitan dengan paten dan halhal lain yang berasal dari paten tersebut
(Pasal 95).



Contoh bentuk surat paten
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2003 
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Apa itu paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas
hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Investasinya

(sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU NO : 14 / 2001 tentang PATEN)



Istilah yang berhubungan dengan
paten

 Invensi

Invensi adalah ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk
atau proses.

 Inventor

adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide 
yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan).

 Lisensi

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten

 Paten kompleks

Adalah suatu jenis paten yang memiliki nilai kompleks atas hal yang ditemukan dimana biasanya paten 
kompleks ini mengandung beberapa unsur yg pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan: masalah yg
dihadapinya sangat -- dan sulit dipecahkan. Seperti teori tertentu missal teori crack yang ditemukan B.J 
Habibie pada pesawat terbang



Invensi yang dapat dipatenkan

 Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat
diterapkan dalam industry

 Dianggap baru saat diajukan tidak sama dengan teknologi sebelumnya

 Teknologi sebelumnya telah diumumkan di Indonesia/luar negeri dalam
tulisan, uraian lesan/peragaan/cara lain yang memungkinkan seorang
ahli melaksanakan invensi.



Invensi yang tidak dapat dipatenkan

 Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh
: kloning.

 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan 
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. 

 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 

 Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial
untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis



Jenis Paten

 Paten biasa

Merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk, atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 
Biasanya paten 

 Paten sederhana

Merupakan invensi di bidang teknologi yang mengutamakan kemanfaatan
dari bentuk atau model sebagai fungsi pemecahan masalah



Perbedaan paten kompleks dan 
sederhana

no uraian Paten kompleks Paten sederhana
1 Yang diperiksa Kebaruan (novelty), 

langkah inventif, dapat
diterapkan dalam

industri

Kebaruan (novelty) 

2 Masa berlaku 20 tahun, terhitung 
sejak penerimaan 
permintaan paten 

10 tahun, terhitung sejak
tanggal pemberian paten

3 Jumlah Klaim 1 (satu) atau lebih dari 
satu 

1 (satu)



Jangka Waktu paten

• Menurut ketentuan UU No. 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu
paten adalah : 

a. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 8); 

b. Untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 (sepuluh) tahun
sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 9



Hak dan kewajiban pemegang Paten 

1. Memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya. 
a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 
menyewakan dll. 
b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten 
untuk membuat barang dan tindakan lain. 

2. Tanpa mengurangi ketentuan No. 1 maka pemegang paten WAJIB membuat
produk/menggunakan proses di Indonesia, kecuali untuk regiona

3. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, 
pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan

4. Pengecualian bagi pemegang paten WAJIB membuat produk/menggunakan
proses di Indonesia, jika pembuatan produk atau proses hanya layak untuk
regional



Contoh paten kompleks

 Teori crack oleh B.J Habibie yang diimplementasikan pada pesawat
Pada tahun 1960, B.J Habibie menemukan teori crack dimana teori ini dapat menghitung
keretakan pada badan pesawat yang disebabkan kelelahan atau fatique hingga ketitik
atom. Biasanya, titik rawan kelelahan pada bodi pesawat ini terjadi pada sambungan antara
sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dan dudukan mesin. Dimana sayap
pesawat akan menerima guncangan yang besar baik saat take off ataupun landing yang 
mengakibatkan sayap pesawat rawan patah. Namun dengan adanya teori ini hal tersebut dapat
diatasi sehingga resiko kecelakaan pesawat dapat menurun drastis.

 Khairul anwar sebagai pemegang paten 4G LTE
Berawal dari disertasi doktoralnya yang berjudul "Peak Power Reduction for Multicarrier Systems in 
Satellite and Radio Communications“, kemudian Teknologi tersebut kemudian diadopsi menjadi
standar International Telecommunication Union-Recomendation (ITU-R) S.1878 dan S.2173, yakni
"Multi-carrier Based Transmission Techniques for Satellite Systems". Serta dari konsep inilah dijadikan
sebagai basis dari Teknologi 4G LTE yang kini dapat kita nikmati.



Cara melakukan permohonan paten

 Paten diberikan berdasar permohonan

 Permohonan paten hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang 
merupakan satu kesatuan

 Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat
Jendral

 Apabila pengajuan tidak dilakukan oleh inventor maka harus disertai
dengan pernyataan yang sah

 Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Direktorat Jendral



Alur pengajuan paten



Pengumuman paten

 Diumumkan paling lama 18 bulan sejak tanggal penerimaan
 Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi paten 

yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen
 Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan untuk paten kompleks dan 3 

bulan untuk paten sederhana
 Setiap pihak dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan keberatan

secara tertulis dengan mencantumkan keberatan. 
 Pemohon dapat mengajukan sanggahan dan penjelasan terhadap

pandangan dan atau keberatan tersebut kepada Dirjen.
 Dirjen menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan untuk

melakukan pemeriksaan substantif. 



Prosedur pembatalan paten

 Pembatalan paten diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 UU No. 
14 Tahun 2001 :

 Batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya
tahunan (Pasal 88);  

 Batal atas permohonan pemegang paten (Pasal 90); 

 Batal karena gugatan (Pasal 91); 

 Akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang 
berkaitan dengan paten dan halhal lain yang berasal dari paten tersebut
(Pasal 95).



Contoh bentuk surat paten



Referensi

 Artikel tentang PATEN, karya Prof.Ir. Sukandar Rumidi, M.Sc.,Ph.D (Pusat 
Pelayanan HaKI) 
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HAK CIPTA (Copyright)

GIAN PRATAMA (182420116)

ARIE ANSYAH  (182420117)

MEFTA EKO SAPUTRA (182420113)

LILY PEBRIANA  (182420114)

LAILATUR RAHMI (182420118)

Ethical Issues in 
Electronic 

Information 
Systems



PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki
ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan,
seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program
komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan
berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi
mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak
Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan
pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak
Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.



DEFINISI

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak
Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku
pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
penyiaran.



CIPTAAN YANG DAPAT DILINDUNGI
1. Buku, pamflet,layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain seperti Novel,

artikel koran, lirik lagu, pedoman instruksi, pedoman pelatihan, terjemahan, tafsir, saduran,
bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2. Program computer termasuk baris kode dan database, game, dsb.

3. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

5. Lagu atau alunan musik dengan atau tanpa teks;

6. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

7. Seni rupa dalam segala bentuk artistic seperti seni lukis, gambar, sketsa, peta, diagram, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi;

8. Film (terdapat banyak penerapan hak cipta yang berbeda seperti scoring, screenplay, trailer,
buku yang diadaptasi)

9. Arsitektur;



CIPTAAN YANG TIDAK DAPAT DILINDUNGI

1. Hak cipta yang sudah menjadi milik public, misal karena hak
ciptanya sudah kadaluwarsa.

2. Ide, karena bersifat abstrak. Yang dilindungi oleh hak cipta
adalah hasil temuan konkret/benda yang 
mendukung/mewujudkan ide tersebut.

3. Sebuah kata, judul atau fakta juga tidak bisa dilindungi hak
cipta.



MANFAAT MENDAFTARKAN HAK CIPTA

1. Fungsi Proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta dan
merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka
tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat
menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang
dibangun dengan susah payah.

2. Fungsi Ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan
merek yang telah terdaftar hak cipta atau dagangnya untuk
kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tesebut
harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun
memiiki otoritas untuk menolak atau menyanggupi dengan kerja
sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus
dibayarkan atau sebagainya.



APA YANG BISA DILAKUKAN DENGAN HAK CIPTA 
YANG SUDAH DIMILIKI?

1. Pengalihan kepemilikan hak cipta menyangkut sebagian
atau seluruh bagiannya dari author (pemilik) kepada
penerima.

2. Memberikan izin (lisensi) kepada suatu pihak/orang untuk
menggunakan atau melakukan tindakan yang diizinkan oleh
pemilik hak cipta tanpa melanggar hak cipta.



JENIS-JENIS IZIN (LISENSI) HAK CIPTA

1. Exclusive License – Hal ini memungkinkan pemegang lisensi untuk
menggunakan karya yang dilindungi hak cipta untuk mengesampingkan
hal-hal pengecualian dalam bidang tertentu (dan untuk waktu yang 
terbatas). Lisensi non-eksklusif memungkinkan penggunaan yang sama
dari karya yang dilindungi hak cipta untuk banyak lisensi.

2. Limited use license – Izin akan diberikan untuk tujuan tertentu, 
misalnya untuk memungkinkan gambar digunakan dalam konteks
editorial tunggal, seperti buku atau majalah. Untuk menggunakan
gambar di tempat lain (mungkin dalam promosi terkait, atau dalam edisi
online), izin lebih lanjut harus diperoleh.

3. Creative Common (CC) License – Jenis izin ini sering diberikan ketika
pencipta tidak ingin meminta bayaran untuk penggunaan materialnya
tetapi biasanya memiliki batasan ketat.



Mengisi formulir yang bisa diunduh di : 
https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI

BAGIAN (1)



PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI

BAGIAN (2)

Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia



Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI

BAGIAN (3)



CONTOH SURAT

PENCATATAN

CIPTAAN



TARIF

PENGAJUAN 
HAK CIPTA

BERDASARKAN 

PP NO. 28/2019



SANKI PIDANA (1)

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).



SANKI PIDANA (2)
Pasal 113
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



SANKI PIDANA (3)

Pasal 114
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya
yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat
perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115
Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya
melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, 
pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara
komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Paten Sederhana
Sebelum kita membahas tentang paten sederhana kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah
berikut :
 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 kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

 Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-
sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

 Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan
mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi
atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana.



Invensi dapat dipatenkan jika invensi
tersebut:
1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten

invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya;

2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya
bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di
bidang teknik;

3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi
tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan
dalam berbagai jenis industri.



Yang tidak dapat diberi paten adalah
invensi tentang:
1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan

atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum atau kesusilaan;

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
dan/atau hewan;

3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan
matematika; atau

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses
biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau
hewan kecuali proses non biologis atau proses
mikrobiologis.



Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

 Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan
dapat diterapkan dalam industri, Sedangkan Paten Sederhana diberikan
untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk
invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi
harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi
sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,
senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang
berupa proses atau metode yang baru.;

 Klaim Paten jumlah tidak dibatasi, sedangkan Klaim paten sederhana
dibatasi dengan satu klaim mandiri. ;

 Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres
teknologi dalam paten. (Sumber : UU 13/2016 tentang Paten)

 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana adalah jenis invensi, jangka waktu
perlindungan, dan jumlah invensi yang dapat didaftarkan.
Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana
No Keterangan Paten Paten Sederhana

1 Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa invensi yang
merupakan satu kesatuan invensi

1 invensi

2 Masa Perlindungan 20 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan paten

10 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan

3 Pengumuman Permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan 3 bulan setelah tanggal penerimaan

4 Jangka Waktu Mengajukan
Keberatan

6 bulan terhitung sejak diumumkan 3 bulan terhitung sejak diumumkan

5 Yang diperiksa dalam
pemeriksaan substantif

Kebaharuan (novelty), langkah inventif
& dapat diterapkan dalam industri

Kebaharuan (novelty) & dapat
diterapkan dalam industri

6 Lama Pemeriksaan Substantif 36 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

24 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

7 Objek Paten Produk dan Proses benar-benar baru Pengembangan Produk atau alat dan
proses yang telah ada

Sumber: https://www.dgip.go.id/
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TUGAS KELOMPOK HAK CIPTA

Nama Kelompok : MTI REG B 2019

1. Dhea Noranita Putri (182420112) Magister Teknik Informatika

2 . D in i  Rahmadia (182420134) Universitas Bina Darma 

3. Caesario Rian S (182420131) Palembang



HAK CIPTA

Hak cipta bermula pada tahun 1710 dinegara

inggris oleh statue of anne yang mengenalkan

konsep bahwa penulis yang menulis sebuah karya

menjadi pemilik hak cipta atas karya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin
dengan tidak mengurangi batasan-batasan
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku



Fungsi Hak Cipta

Penggunaan copyright atas sebuah karya bertujuan untuk melindungi
para Pencipta, dari kemungkinan penyalahgunaan dan penyelewengan
hasil ciptaan yang dimiliki. Contohnya, desain yang kamu buat
digunakan secara bebas oleh orang tanpa minta izin ke kamu.

Untuk itulah, Hak Cipta hadir sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI), dengan tujuan untuk membantu mengatur dan
memantau jalannya proses penciptaan serta penggunaan sebuah karya.
Dengan demikian, karya yang ada dapat terus dipertahankan, serta
meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.
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Urusan soal Hak Cipta ini tidak main-main, karena sudah langsung
berurusan dengan hukum. Di hampir setiap negara di dunia, urusan
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk copyright, diatur
secara legal. Di Indonesia sendiri, regulasi tersebut diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dengan adanya aturan ini, kamu akan merasa lebih aman karena
hasil karyamu dapat terlindungi dengan baik. Jadi saat ada yang
menggunakan ciptaanmu secara ilegal, kamu bisa melayangkan
tuntutan secara hukum dan mendapatkan ganti rugi atas karyamu.



Karya-Karya yang dapat diberikan
Copyright

4

Jenis-jenis hasil ciptaan yang dapat diberikan copyright adalah karya
yang telah memiliki bentuk fisik, atau yang dapat dilihat, didengar,
maupun dirasakan secara langsung. Jadi bukan hanya sebatas ide
atau gagasan semata.

Karya-karya tersebut dapat berasal dari berbagai bidang seperti
berikut:
1. Beragam hasil cipta seni dan desain seperti gambar, lukisan,

kolase, patung, ukiran, hingga batik beserta karya tradisional
serupa seperti kain songket dan kain ikat.

2. Berbagai karya sastra dan tulisan seperti buku, pamflet,
terjemahan, bahkan program komputer (software).

3. Segala produk fotografi dan sinematografi.
4. Kreasi pertunjukan yang meliputi penampilan teatrikal, pantomim,

pewayangan, dan koreografi.
5. Musik atau lagu beserta teks, atau liriknya.
6. Bentuk-bentuk arsitektur.
7. Peta.



Jenis dan Masa berlaku Hak Cipta
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• Ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah dengan 70 tahun 
Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU Hak 
Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 
tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya: Buku, pamflet, 
dan semua hasil karya tulis lainnya; 

• Ciptaan dengan Hak Cipta selama 50 Tahun. 
Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang 
perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan 
pengumuman, antara lain adalah:   Karya fotografi,  Potret Karya sinematografi 
dan lainnya

• Ciptaan dengan Hak Cipta selama 25 Tahun 
Pasal 59 Ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni 
terapan berlaku selama 25 tahun. Di mana, perlindungan hak cipta berlaku 
sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut.

• Ciptaan dengan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu
Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, 
maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu.



Cara Mendaftarkan Hak Cipta
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Pemberian Hak Cipta biasanya harus dilakukan secara legal
dengan mendaftarkan karya ke badan yang berwenang. Buat
kamu yang ingin memberikan perlindungan terhadap
mahakaryamu, kamu dapat melakukannya dengan mengajukan
permohonan perlindungan ke Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI). :

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan

password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode

pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

http://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta


Pelanggaran Hak Cipta Terkait Teknologi
Informasi dan Komunikasi
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Kasus pelanggaran hak cipta software di indonesia. Hak cipta diatur
dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun Pasal-
pasal lain dalam UU Hak Cipta yang berhubungan dengan hak cipta
program-program komputer di antaranya:

•Pasal 12 ayat (1) huruf l, tentang ciptaan yang dilindungi termasuk
database dan hasil pengalih wujudan;
•Pasal 15 huruf g, tentang pembuatan salinan cadangan program 
komputer;
•Pasal 30 ayat (1), tentang masa berlakunya suatu hak cipta atas
program komputer;
•Pasal 72 ayat (3), tentang sanksi pidana pelanggaran hak cipta
program komputer.
Dalam pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta disebutkan bahwa
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak
penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”



Contoh kasus pelanggaran hak cipta
software di indonesia kasus pelanggaran
hak cipta (software)
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1. Membeli software program hasil bajakan
2. Melakukan instalasi software komputer ke dalam hard 

disk dengan program hasil bajakan.
3. Penggunaan satu lisensi software pada beberapa

komputer tetapi kenyataannya dipakai untuk banyak
komputer

4. Melakukan modifikasi program software tanpa izin
5. Melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan

keuntungan atau manfaat ekonomi



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 
TERHADAP PROGRAM KOMPUTER OPEN 
SOURCE
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Untuk pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer selain karena
dilakukan perbanyakan dan pendisribusian tanpa izin dari
pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara
dua buah program komputer memiliki Source Code yang sama. 
Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu
program komputer, namun seberapa besarkah kesamaan dari
Source Code tersebut sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta. 
Konsep UUHC kita tidak memberikan perlindungan memberikan
perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur
seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.

1. Dalam lisensi ini biasanya mencakup ketentuan,
2. Software tersebut boleh diinstal hanya pada satu mesin.
3. Dilarang memperbanyak software tersebut untuk keperluan

apapun (biasanya pengguna diberi kesempatan membuat satu
buah backup copy).

4. Dilarang meminjamkan software tersebut kepada orang lain 
untuk kepentingan apapun.



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 
TERHADAP PROGRAM KOMPUTER OPEN 
SOURCE (1)
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Untuk pelanggaran Hak Cipta program komputer di Indonesia, 
paling banyak dilakukan pada Microsoft Software yaitu dengan
dilakukan perbanyakan program komputer tanpa seijin
perusahaan Microsoft. Menurut Microsoft ada lima macam
bentuk pembajakan software, diantaranya:

1. Pemuatan ke Harddisk: Biasanya dilakukan seseorang saat
membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh
penjual langsung di install satu sistem operasi yang hampir
seratus persen adalah Windows.

2. Softlifting: Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas
penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh
mesin komputer.

3. Pemalsuan: Penjualan CDROM ilegal d.Penyewaan Software.
4. Downloading Ilegal: Mendownload sebuah program komputer

dari internet. Hukum copyright atau Hak Cipta yang melindungi
ekspresi fisik dari suatu ide misal tulisan, musik, siaran, software 
dan lain-lain tumbuh ketika proses penyalinan dapat dibatasi
tetapi untuk saat ini sulit untuk mencegah dilakukan penyalinan
tersebut sehingga usaha untuk menerapkan monopoli pada
usaha kreatif menjadi tidak beralasan.



BENTUK SOLUSI PELANGGARAN TERHADAP 
PROGRAM KOMPUTER 
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Pada era tahun 1980 sampai dengan 1986 ketika perusahaan
software sangat kuatir dengan masalah penyalinan ini, mereka
memanfaatkan teknik proteksi disk yang membuat orang sulit
menyalin disk atau program. Tetapi hal ini menyebabkan
pengguna mengalami kesulitan untuk menggunakannya, maka
setelah perusahaan perangkat lunak menyadari bahwa mereka
tetap memperoleh keuntungan yang besar dari hal lain seperti
servis dan pembelian perangkat lunak asli yang tetap tinggi maka
mereka meniadakan proteksi penyalinan ini.

Menerapkan Konsep UUHC memberikan perlindungan yang 
bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar
kemiripan antara kedua program komputer. Namun batasan-
batasan yang diberikan oleh UUHC terhadap penggunaan
program komputer menyebabkan banyak perbuatan yang 
dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.



BENTUK SOLUSI PELANGGARAN TERHADAP 
PROGRAM KOMPUTER (1)
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Berikut beberapa solusi untuk menangani maraknya
pelanggaran pembajakan perangkat lunak:

1. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menghargai hasil karya orang lain.

2. Menggunakan software open source yang didapatkan
gratis.

3. Memberi sanksi yang tegas kepada para penjual atau
pihak yang meperjualbelikan software bajakan.

4. Pemberian penyuluhan tentang pentingnya penghargaan
terhadap suatu kekayaan Intelektual



THANK YOU

Phone

Email

Website



“ Bagaimana mendaftarkan hak
cipta produk yang tidak
diketahui atau belum
diketahui, contoh seperti hak
cipta lagu kebudayaan
Pertanyaan ini diajukan oleh
Mezi P dari kelompok 2 

Sesi Pertanyaan



“ Merujuk pada Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(“UUHC”), yang berbunyi: 
a. Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan
itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan
tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
b. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui
Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama
samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
c. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak
Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa negara akan menjadi
pemegang hak cipta

Jawaban

https://www.hukumonline.com/klinik/pusatdata/detail/538/node/11


“
Mengenai bagaimana agar Anda tidak melanggar hak cipta
ketika mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu karya
cipta sekaligus untuk menelusuri pencipta dan/atau
pemegang hak cipta yang tidak terdaftar di Daftar Umum
Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 
misalnya lagu “Pok Ame-ame”, yang dapat Anda lakukan
adalah:
a. Meminta izin dari penerbit pertamanya; atau
b. Kalau masih belum diketahui dan tidak yakin siapa
pemegang hak ciptanya, bisa melakukan pengumuman di
surat kabar nasional, dengan memberikan jangka waktu
yang patut (kira-kira 14 hari). Hal ini dilakukan untuk
mengumumkan kepada publik agar dapat memberitahukan
(kepada pihak yang melakukan pengumuman) apabila
karya cipta yang dimumkan tersebut merupakan
ciptaannya.
Dalam hal pihak yang merasa sebagai pemegang hak cipta

yang belum terdaftar, maka yang bersangkutan harus
membuktikan bahwa benar karya cipta tersebut adalah
ciptaannya.

Jawaban (1)
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TUGAS KELOMPOK HAK CIPTA

Nama Kelompok : MTI REG B 2019

1. Dhea Noranita Putri (182420112) Magister Teknik Informatika

2 . D in i  Rahmadia (182420134) Universitas Bina Darma 
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HAK CIPTA

Hak cipta bermula pada tahun 1710 dinegara

inggris oleh statue of anne yang mengenalkan

konsep bahwa penulis yang menulis sebuah karya

menjadi pemilik hak cipta atas karya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin
dengan tidak mengurangi batasan-batasan
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku



Fungsi Hak Cipta

Penggunaan copyright atas sebuah karya bertujuan untuk melindungi
para Pencipta, dari kemungkinan penyalahgunaan dan penyelewengan
hasil ciptaan yang dimiliki. Contohnya, desain yang kamu buat
digunakan secara bebas oleh orang tanpa minta izin ke kamu.

Untuk itulah, Hak Cipta hadir sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI), dengan tujuan untuk membantu mengatur dan
memantau jalannya proses penciptaan serta penggunaan sebuah karya.
Dengan demikian, karya yang ada dapat terus dipertahankan, serta
meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

3

Urusan soal Hak Cipta ini tidak main-main, karena sudah langsung
berurusan dengan hukum. Di hampir setiap negara di dunia, urusan
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk copyright, diatur
secara legal. Di Indonesia sendiri, regulasi tersebut diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dengan adanya aturan ini, kamu akan merasa lebih aman karena
hasil karyamu dapat terlindungi dengan baik. Jadi saat ada yang
menggunakan ciptaanmu secara ilegal, kamu bisa melayangkan
tuntutan secara hukum dan mendapatkan ganti rugi atas karyamu.



Karya-Karya yang dapat diberikan
Copyright
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Jenis-jenis hasil ciptaan yang dapat diberikan copyright adalah karya
yang telah memiliki bentuk fisik, atau yang dapat dilihat, didengar,
maupun dirasakan secara langsung. Jadi bukan hanya sebatas ide
atau gagasan semata.

Karya-karya tersebut dapat berasal dari berbagai bidang seperti
berikut:
1. Beragam hasil cipta seni dan desain seperti gambar, lukisan,

kolase, patung, ukiran, hingga batik beserta karya tradisional
serupa seperti kain songket dan kain ikat.

2. Berbagai karya sastra dan tulisan seperti buku, pamflet,
terjemahan, bahkan program komputer (software).

3. Segala produk fotografi dan sinematografi.
4. Kreasi pertunjukan yang meliputi penampilan teatrikal, pantomim,

pewayangan, dan koreografi.
5. Musik atau lagu beserta teks, atau liriknya.
6. Bentuk-bentuk arsitektur.
7. Peta.



Jenis dan Masa berlaku Hak Cipta
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• Ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah dengan 70 tahun 
Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU Hak 
Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 
tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya: Buku, pamflet, 
dan semua hasil karya tulis lainnya; 

• Ciptaan dengan Hak Cipta selama 50 Tahun. 
Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang 
perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan 
pengumuman, antara lain adalah:   Karya fotografi,  Potret Karya sinematografi 
dan lainnya

• Ciptaan dengan Hak Cipta selama 25 Tahun 
Pasal 59 Ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni 
terapan berlaku selama 25 tahun. Di mana, perlindungan hak cipta berlaku 
sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut.

• Ciptaan dengan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu
Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, 
maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu.



Cara Mendaftarkan Hak Cipta

6

Pemberian Hak Cipta biasanya harus dilakukan secara legal
dengan mendaftarkan karya ke badan yang berwenang. Buat
kamu yang ingin memberikan perlindungan terhadap
mahakaryamu, kamu dapat melakukannya dengan mengajukan
permohonan perlindungan ke Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI). :

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan

password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode

pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

http://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta


Pelanggaran Hak Cipta Terkait Teknologi
Informasi dan Komunikasi
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Kasus pelanggaran hak cipta software di indonesia. Hak cipta diatur
dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun Pasal-
pasal lain dalam UU Hak Cipta yang berhubungan dengan hak cipta
program-program komputer di antaranya:

•Pasal 12 ayat (1) huruf l, tentang ciptaan yang dilindungi termasuk
database dan hasil pengalih wujudan;
•Pasal 15 huruf g, tentang pembuatan salinan cadangan program 
komputer;
•Pasal 30 ayat (1), tentang masa berlakunya suatu hak cipta atas
program komputer;
•Pasal 72 ayat (3), tentang sanksi pidana pelanggaran hak cipta
program komputer.
Dalam pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta disebutkan bahwa
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak
penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”



Contoh kasus pelanggaran hak cipta
software di indonesia kasus pelanggaran
hak cipta (software)
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1. Membeli software program hasil bajakan
2. Melakukan instalasi software komputer ke dalam hard 

disk dengan program hasil bajakan.
3. Penggunaan satu lisensi software pada beberapa

komputer tetapi kenyataannya dipakai untuk banyak
komputer

4. Melakukan modifikasi program software tanpa izin
5. Melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan

keuntungan atau manfaat ekonomi



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 
TERHADAP PROGRAM KOMPUTER OPEN 
SOURCE
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Untuk pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer selain karena
dilakukan perbanyakan dan pendisribusian tanpa izin dari
pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara
dua buah program komputer memiliki Source Code yang sama. 
Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu
program komputer, namun seberapa besarkah kesamaan dari
Source Code tersebut sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta. 
Konsep UUHC kita tidak memberikan perlindungan memberikan
perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur
seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.

1. Dalam lisensi ini biasanya mencakup ketentuan,
2. Software tersebut boleh diinstal hanya pada satu mesin.
3. Dilarang memperbanyak software tersebut untuk keperluan

apapun (biasanya pengguna diberi kesempatan membuat satu
buah backup copy).

4. Dilarang meminjamkan software tersebut kepada orang lain 
untuk kepentingan apapun.



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 
TERHADAP PROGRAM KOMPUTER OPEN 
SOURCE (1)
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Untuk pelanggaran Hak Cipta program komputer di Indonesia, 
paling banyak dilakukan pada Microsoft Software yaitu dengan
dilakukan perbanyakan program komputer tanpa seijin
perusahaan Microsoft. Menurut Microsoft ada lima macam
bentuk pembajakan software, diantaranya:

1. Pemuatan ke Harddisk: Biasanya dilakukan seseorang saat
membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh
penjual langsung di install satu sistem operasi yang hampir
seratus persen adalah Windows.

2. Softlifting: Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas
penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh
mesin komputer.

3. Pemalsuan: Penjualan CDROM ilegal d.Penyewaan Software.
4. Downloading Ilegal: Mendownload sebuah program komputer

dari internet. Hukum copyright atau Hak Cipta yang melindungi
ekspresi fisik dari suatu ide misal tulisan, musik, siaran, software 
dan lain-lain tumbuh ketika proses penyalinan dapat dibatasi
tetapi untuk saat ini sulit untuk mencegah dilakukan penyalinan
tersebut sehingga usaha untuk menerapkan monopoli pada
usaha kreatif menjadi tidak beralasan.



BENTUK SOLUSI PELANGGARAN TERHADAP 
PROGRAM KOMPUTER 
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Pada era tahun 1980 sampai dengan 1986 ketika perusahaan
software sangat kuatir dengan masalah penyalinan ini, mereka
memanfaatkan teknik proteksi disk yang membuat orang sulit
menyalin disk atau program. Tetapi hal ini menyebabkan
pengguna mengalami kesulitan untuk menggunakannya, maka
setelah perusahaan perangkat lunak menyadari bahwa mereka
tetap memperoleh keuntungan yang besar dari hal lain seperti
servis dan pembelian perangkat lunak asli yang tetap tinggi maka
mereka meniadakan proteksi penyalinan ini.

Menerapkan Konsep UUHC memberikan perlindungan yang 
bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar
kemiripan antara kedua program komputer. Namun batasan-
batasan yang diberikan oleh UUHC terhadap penggunaan
program komputer menyebabkan banyak perbuatan yang 
dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.



BENTUK SOLUSI PELANGGARAN TERHADAP 
PROGRAM KOMPUTER (1)
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Berikut beberapa solusi untuk menangani maraknya
pelanggaran pembajakan perangkat lunak:

1. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menghargai hasil karya orang lain.

2. Menggunakan software open source yang didapatkan
gratis.

3. Memberi sanksi yang tegas kepada para penjual atau
pihak yang meperjualbelikan software bajakan.

4. Pemberian penyuluhan tentang pentingnya penghargaan
terhadap suatu kekayaan Intelektual



THANK YOU

Phone

Email

Website



“ Bagaimana mendaftarkan hak
cipta produk yang tidak
diketahui atau belum
diketahui, contoh seperti hak
cipta lagu kebudayaan
Pertanyaan ini diajukan oleh
Mezi P dari kelompok 2 

Sesi Pertanyaan



“ Merujuk pada Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(“UUHC”), yang berbunyi: 
a. Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan
itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan
tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
b. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui
Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama
samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
c. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak
Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa negara akan menjadi
pemegang hak cipta

Jawaban

https://www.hukumonline.com/klinik/pusatdata/detail/538/node/11


“
Mengenai bagaimana agar Anda tidak melanggar hak cipta
ketika mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu karya
cipta sekaligus untuk menelusuri pencipta dan/atau
pemegang hak cipta yang tidak terdaftar di Daftar Umum
Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 
misalnya lagu “Pok Ame-ame”, yang dapat Anda lakukan
adalah:
a. Meminta izin dari penerbit pertamanya; atau
b. Kalau masih belum diketahui dan tidak yakin siapa
pemegang hak ciptanya, bisa melakukan pengumuman di
surat kabar nasional, dengan memberikan jangka waktu
yang patut (kira-kira 14 hari). Hal ini dilakukan untuk
mengumumkan kepada publik agar dapat memberitahukan
(kepada pihak yang melakukan pengumuman) apabila
karya cipta yang dimumkan tersebut merupakan
ciptaannya.
Dalam hal pihak yang merasa sebagai pemegang hak cipta

yang belum terdaftar, maka yang bersangkutan harus
membuktikan bahwa benar karya cipta tersebut adalah
ciptaannya.

Jawaban (1)



DOKUMENTASI PERKULIAHAN



TUGAS KELOMPOK HAK 
CIPTA

N am a Ke l om pok :

1 . Dhea  N or an i t a  P u t r i  
( 182420112 )

2 . D i n i  Rahm ad i a  
( 182420134 )

3 . Caes a r i o  R i an  S
( 182420131 )

M T I  R E G  B  2 0 1 9

TUGAS KELOMPOK HAK CIPTA

Nama Kelompok : MTI REG B 2019

1. Dhea Noranita Putri (182420112) Magister Teknik Informatika

2 . D in i  Rahmadia (182420134) Universitas Bina Darma 

3. Caesario Rian S (182420131) Palembang



HAK CIPTA

Hak cipta bermula pada tahun 1710 dinegara

inggris oleh statue of anne yang mengenalkan

konsep bahwa penulis yang menulis sebuah karya

menjadi pemilik hak cipta atas karya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin
dengan tidak mengurangi batasan-batasan
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku



Fungsi Hak Cipta

Penggunaan copyright atas sebuah karya bertujuan untuk melindungi
para Pencipta, dari kemungkinan penyalahgunaan dan penyelewengan
hasil ciptaan yang dimiliki. Contohnya, desain yang kamu buat
digunakan secara bebas oleh orang tanpa minta izin ke kamu.

Untuk itulah, Hak Cipta hadir sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI), dengan tujuan untuk membantu mengatur dan
memantau jalannya proses penciptaan serta penggunaan sebuah karya.
Dengan demikian, karya yang ada dapat terus dipertahankan, serta
meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

3

Urusan soal Hak Cipta ini tidak main-main, karena sudah langsung
berurusan dengan hukum. Di hampir setiap negara di dunia, urusan
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk copyright, diatur
secara legal. Di Indonesia sendiri, regulasi tersebut diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dengan adanya aturan ini, kamu akan merasa lebih aman karena
hasil karyamu dapat terlindungi dengan baik. Jadi saat ada yang
menggunakan ciptaanmu secara ilegal, kamu bisa melayangkan
tuntutan secara hukum dan mendapatkan ganti rugi atas karyamu.



Karya-Karya yang dapat diberikan
Copyright
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Jenis-jenis hasil ciptaan yang dapat diberikan copyright adalah karya
yang telah memiliki bentuk fisik, atau yang dapat dilihat, didengar,
maupun dirasakan secara langsung. Jadi bukan hanya sebatas ide
atau gagasan semata.

Karya-karya tersebut dapat berasal dari berbagai bidang seperti
berikut:
1. Beragam hasil cipta seni dan desain seperti gambar, lukisan,

kolase, patung, ukiran, hingga batik beserta karya tradisional
serupa seperti kain songket dan kain ikat.

2. Berbagai karya sastra dan tulisan seperti buku, pamflet,
terjemahan, bahkan program komputer (software).

3. Segala produk fotografi dan sinematografi.
4. Kreasi pertunjukan yang meliputi penampilan teatrikal, pantomim,

pewayangan, dan koreografi.
5. Musik atau lagu beserta teks, atau liriknya.
6. Bentuk-bentuk arsitektur.
7. Peta.



Jenis dan Masa berlaku Hak Cipta
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• Ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah dengan 70 tahun 
Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU Hak 
Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 
tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya: Buku, pamflet, 
dan semua hasil karya tulis lainnya; 

• Ciptaan dengan Hak Cipta selama 50 Tahun. 
Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang 
perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan 
pengumuman, antara lain adalah:   Karya fotografi,  Potret Karya sinematografi 
dan lainnya

• Ciptaan dengan Hak Cipta selama 25 Tahun 
Pasal 59 Ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni 
terapan berlaku selama 25 tahun. Di mana, perlindungan hak cipta berlaku 
sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut.

• Ciptaan dengan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu
Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, 
maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu.



Cara Mendaftarkan Hak Cipta
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Pemberian Hak Cipta biasanya harus dilakukan secara legal
dengan mendaftarkan karya ke badan yang berwenang. Buat
kamu yang ingin memberikan perlindungan terhadap
mahakaryamu, kamu dapat melakukannya dengan mengajukan
permohonan perlindungan ke Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI). :

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan

password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode

pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

http://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta


Pelanggaran Hak Cipta Terkait Teknologi
Informasi dan Komunikasi
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Kasus pelanggaran hak cipta software di indonesia. Hak cipta diatur
dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun Pasal-
pasal lain dalam UU Hak Cipta yang berhubungan dengan hak cipta
program-program komputer di antaranya:

•Pasal 12 ayat (1) huruf l, tentang ciptaan yang dilindungi termasuk
database dan hasil pengalih wujudan;
•Pasal 15 huruf g, tentang pembuatan salinan cadangan program 
komputer;
•Pasal 30 ayat (1), tentang masa berlakunya suatu hak cipta atas
program komputer;
•Pasal 72 ayat (3), tentang sanksi pidana pelanggaran hak cipta
program komputer.
Dalam pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta disebutkan bahwa
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak
penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”



Contoh kasus pelanggaran hak cipta
software di indonesia kasus pelanggaran
hak cipta (software)
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1. Membeli software program hasil bajakan
2. Melakukan instalasi software komputer ke dalam hard 

disk dengan program hasil bajakan.
3. Penggunaan satu lisensi software pada beberapa

komputer tetapi kenyataannya dipakai untuk banyak
komputer

4. Melakukan modifikasi program software tanpa izin
5. Melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan

keuntungan atau manfaat ekonomi



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 
TERHADAP PROGRAM KOMPUTER OPEN 
SOURCE
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Untuk pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer selain karena
dilakukan perbanyakan dan pendisribusian tanpa izin dari
pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara
dua buah program komputer memiliki Source Code yang sama. 
Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu
program komputer, namun seberapa besarkah kesamaan dari
Source Code tersebut sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta. 
Konsep UUHC kita tidak memberikan perlindungan memberikan
perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur
seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.

1. Dalam lisensi ini biasanya mencakup ketentuan,
2. Software tersebut boleh diinstal hanya pada satu mesin.
3. Dilarang memperbanyak software tersebut untuk keperluan

apapun (biasanya pengguna diberi kesempatan membuat satu
buah backup copy).

4. Dilarang meminjamkan software tersebut kepada orang lain 
untuk kepentingan apapun.



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 
TERHADAP PROGRAM KOMPUTER OPEN 
SOURCE (1)
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Untuk pelanggaran Hak Cipta program komputer di Indonesia, 
paling banyak dilakukan pada Microsoft Software yaitu dengan
dilakukan perbanyakan program komputer tanpa seijin
perusahaan Microsoft. Menurut Microsoft ada lima macam
bentuk pembajakan software, diantaranya:

1. Pemuatan ke Harddisk: Biasanya dilakukan seseorang saat
membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh
penjual langsung di install satu sistem operasi yang hampir
seratus persen adalah Windows.

2. Softlifting: Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas
penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh
mesin komputer.

3. Pemalsuan: Penjualan CDROM ilegal d.Penyewaan Software.
4. Downloading Ilegal: Mendownload sebuah program komputer

dari internet. Hukum copyright atau Hak Cipta yang melindungi
ekspresi fisik dari suatu ide misal tulisan, musik, siaran, software 
dan lain-lain tumbuh ketika proses penyalinan dapat dibatasi
tetapi untuk saat ini sulit untuk mencegah dilakukan penyalinan
tersebut sehingga usaha untuk menerapkan monopoli pada
usaha kreatif menjadi tidak beralasan.



BENTUK SOLUSI PELANGGARAN TERHADAP 
PROGRAM KOMPUTER 
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Pada era tahun 1980 sampai dengan 1986 ketika perusahaan
software sangat kuatir dengan masalah penyalinan ini, mereka
memanfaatkan teknik proteksi disk yang membuat orang sulit
menyalin disk atau program. Tetapi hal ini menyebabkan
pengguna mengalami kesulitan untuk menggunakannya, maka
setelah perusahaan perangkat lunak menyadari bahwa mereka
tetap memperoleh keuntungan yang besar dari hal lain seperti
servis dan pembelian perangkat lunak asli yang tetap tinggi maka
mereka meniadakan proteksi penyalinan ini.

Menerapkan Konsep UUHC memberikan perlindungan yang 
bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar
kemiripan antara kedua program komputer. Namun batasan-
batasan yang diberikan oleh UUHC terhadap penggunaan
program komputer menyebabkan banyak perbuatan yang 
dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.



BENTUK SOLUSI PELANGGARAN TERHADAP 
PROGRAM KOMPUTER (1)
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Berikut beberapa solusi untuk menangani maraknya
pelanggaran pembajakan perangkat lunak:

1. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menghargai hasil karya orang lain.

2. Menggunakan software open source yang didapatkan
gratis.

3. Memberi sanksi yang tegas kepada para penjual atau
pihak yang meperjualbelikan software bajakan.

4. Pemberian penyuluhan tentang pentingnya penghargaan
terhadap suatu kekayaan Intelektual



THANK YOU

Phone

Email

Website



“ Bagaimana mendaftarkan hak
cipta produk yang tidak
diketahui atau belum
diketahui, contoh seperti hak
cipta lagu kebudayaan
Pertanyaan ini diajukan oleh
Mezi P dari kelompok 2 

Sesi Pertanyaan



“ Merujuk pada Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(“UUHC”), yang berbunyi: 
a. Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan
itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan
tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
b. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui
Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama
samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
c. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak
Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa negara akan menjadi
pemegang hak cipta

Jawaban

https://www.hukumonline.com/klinik/pusatdata/detail/538/node/11


“
Mengenai bagaimana agar Anda tidak melanggar hak cipta
ketika mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu karya
cipta sekaligus untuk menelusuri pencipta dan/atau
pemegang hak cipta yang tidak terdaftar di Daftar Umum
Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 
misalnya lagu “Pok Ame-ame”, yang dapat Anda lakukan
adalah:
a. Meminta izin dari penerbit pertamanya; atau
b. Kalau masih belum diketahui dan tidak yakin siapa
pemegang hak ciptanya, bisa melakukan pengumuman di
surat kabar nasional, dengan memberikan jangka waktu
yang patut (kira-kira 14 hari). Hal ini dilakukan untuk
mengumumkan kepada publik agar dapat memberitahukan
(kepada pihak yang melakukan pengumuman) apabila
karya cipta yang dimumkan tersebut merupakan
ciptaannya.
Dalam hal pihak yang merasa sebagai pemegang hak cipta

yang belum terdaftar, maka yang bersangkutan harus
membuktikan bahwa benar karya cipta tersebut adalah
ciptaannya.

Jawaban (1)



DOKUMENTASI PERKULIAHAN





 Rahasia dagang dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia
Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

 Dasar Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 SPESIFIKASI RAHASIA DAGANG, MELIPUTI :

 Umumnya tidak diketahui publik;
 Memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya karena

informasi tersebut tidak diketahui publik; dan
 Di mana pemegang membuat upaya yang wajar untuk menjaga

kerahasiaannya.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi
pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan
pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.



 Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep
makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau
rencana pemasaran.

 Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan
pendaftaran di ditjen hki sebagaimana paten, namun tidak berarti
dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu
memahami UU rahasia dagang untuk mengenali hal-hal yang
harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhidar dari
kehilangan perlindungan tersebut.

 Perlindungan rahasia dagang diatur dalam uu no. 30 tahun 2000
tentang rahasia dagang ("UU rahasia dagang" atau "UURD").

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 Bagaimana memperoleh Perlindungan Rahasia
Dagang?

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai
Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan
umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

 Informasi tersebut harus merupakan informasi
yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak
lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu
yang diberi izin oleh pemiliknya)

 Informasi rahasia tersebut memiliki nilai
komersial;

 Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga
kerahasiaan (misalnya dengan membuat
perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada
informasi rahasia tersebut.



 Bagaimana Rahasia Dagang melindungi formula
resep pada industri makanan

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk
menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial
(Pasal 4 UURD).

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah
dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi
penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia
tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan
komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran
rahasia dagang.

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima
Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara
perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17
UURD) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan
tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang
dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang,
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan secara sengaja.
Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku



Coca-Cola, dan Pepsi Cola adalah contoh-contoh dari
sekian banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala
internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan Rahasia
Dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka. Coca-Cola
dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam
kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki
resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun.

Coca-Cola juga melindungi merek, simbol, logo, slogan
dan kemasan minuman mereka yang terkenal melalui mekanisme
perlindungan merek.







 Rahasia dagang dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia
Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

 Dasar Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 SPESIFIKASI RAHASIA DAGANG, MELIPUTI :

 Umumnya tidak diketahui publik;
 Memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya karena

informasi tersebut tidak diketahui publik; dan
 Di mana pemegang membuat upaya yang wajar untuk menjaga

kerahasiaannya.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi
pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan
pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.



 Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep
makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau
rencana pemasaran.

 Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan
pendaftaran di ditjen hki sebagaimana paten, namun tidak berarti
dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu
memahami UU rahasia dagang untuk mengenali hal-hal yang
harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhidar dari
kehilangan perlindungan tersebut.

 Perlindungan rahasia dagang diatur dalam uu no. 30 tahun 2000
tentang rahasia dagang ("UU rahasia dagang" atau "UURD").

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 Bagaimana memperoleh Perlindungan Rahasia
Dagang?

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai
Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan
umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

 Informasi tersebut harus merupakan informasi
yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak
lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu
yang diberi izin oleh pemiliknya)

 Informasi rahasia tersebut memiliki nilai
komersial;

 Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga
kerahasiaan (misalnya dengan membuat
perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada
informasi rahasia tersebut.



 Bagaimana Rahasia Dagang melindungi formula
resep pada industri makanan

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk
menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial
(Pasal 4 UURD).

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah
dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi
penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia
tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan
komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran
rahasia dagang.

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima
Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara
perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17
UURD) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan
tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang
dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang,
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan secara sengaja.
Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku



Coca-Cola, dan Pepsi Cola adalah contoh-contoh dari
sekian banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala
internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan Rahasia
Dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka. Coca-Cola
dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam
kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki
resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun.

Coca-Cola juga melindungi merek, simbol, logo, slogan
dan kemasan minuman mereka yang terkenal melalui mekanisme
perlindungan merek.







 Rahasia dagang dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia
Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

 Dasar Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 SPESIFIKASI RAHASIA DAGANG, MELIPUTI :

 Umumnya tidak diketahui publik;
 Memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya karena

informasi tersebut tidak diketahui publik; dan
 Di mana pemegang membuat upaya yang wajar untuk menjaga

kerahasiaannya.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi
pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan
pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.



 Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep
makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau
rencana pemasaran.

 Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan
pendaftaran di ditjen hki sebagaimana paten, namun tidak berarti
dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu
memahami UU rahasia dagang untuk mengenali hal-hal yang
harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhidar dari
kehilangan perlindungan tersebut.

 Perlindungan rahasia dagang diatur dalam uu no. 30 tahun 2000
tentang rahasia dagang ("UU rahasia dagang" atau "UURD").

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 Bagaimana memperoleh Perlindungan Rahasia
Dagang?

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai
Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan
umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

 Informasi tersebut harus merupakan informasi
yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak
lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu
yang diberi izin oleh pemiliknya)

 Informasi rahasia tersebut memiliki nilai
komersial;

 Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga
kerahasiaan (misalnya dengan membuat
perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada
informasi rahasia tersebut.



 Bagaimana Rahasia Dagang melindungi formula
resep pada industri makanan

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk
menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial
(Pasal 4 UURD).

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah
dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi
penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia
tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan
komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran
rahasia dagang.

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima
Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara
perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17
UURD) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan
tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang
dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang,
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan secara sengaja.
Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku



Coca-Cola, dan Pepsi Cola adalah contoh-contoh dari
sekian banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala
internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan Rahasia
Dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka. Coca-Cola
dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam
kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki
resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun.

Coca-Cola juga melindungi merek, simbol, logo, slogan
dan kemasan minuman mereka yang terkenal melalui mekanisme
perlindungan merek.





HAK CIPTA (Copyright)
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Ethical Issues in 
Electronic 

Information 
Systems



PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki
ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan,
seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program
komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan
berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi
mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak
Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan
pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak
Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.



DEFINISI

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak
Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku
pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
penyiaran.



CIPTAAN YANG DAPAT DILINDUNGI
1. Buku, pamflet,layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain seperti Novel,

artikel koran, lirik lagu, pedoman instruksi, pedoman pelatihan, terjemahan, tafsir, saduran,
bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2. Program computer termasuk baris kode dan database, game, dsb.

3. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

5. Lagu atau alunan musik dengan atau tanpa teks;

6. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

7. Seni rupa dalam segala bentuk artistic seperti seni lukis, gambar, sketsa, peta, diagram, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi;

8. Film (terdapat banyak penerapan hak cipta yang berbeda seperti scoring, screenplay, trailer,
buku yang diadaptasi)

9. Arsitektur;



CIPTAAN YANG TIDAK DAPAT DILINDUNGI

1. Hak cipta yang sudah menjadi milik public, misal karena hak
ciptanya sudah kadaluwarsa.

2. Ide, karena bersifat abstrak. Yang dilindungi oleh hak cipta
adalah hasil temuan konkret/benda yang 
mendukung/mewujudkan ide tersebut.

3. Sebuah kata, judul atau fakta juga tidak bisa dilindungi hak
cipta.



MANFAAT MENDAFTARKAN HAK CIPTA

1. Fungsi Proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta dan
merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka
tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat
menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang
dibangun dengan susah payah.

2. Fungsi Ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan
merek yang telah terdaftar hak cipta atau dagangnya untuk
kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tesebut
harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun
memiiki otoritas untuk menolak atau menyanggupi dengan kerja
sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus
dibayarkan atau sebagainya.



APA YANG BISA DILAKUKAN DENGAN HAK CIPTA 
YANG SUDAH DIMILIKI?

1. Pengalihan kepemilikan hak cipta menyangkut sebagian
atau seluruh bagiannya dari author (pemilik) kepada
penerima.

2. Memberikan izin (lisensi) kepada suatu pihak/orang untuk
menggunakan atau melakukan tindakan yang diizinkan oleh
pemilik hak cipta tanpa melanggar hak cipta.



JENIS-JENIS IZIN (LISENSI) HAK CIPTA

1. Exclusive License – Hal ini memungkinkan pemegang lisensi untuk
menggunakan karya yang dilindungi hak cipta untuk mengesampingkan
hal-hal pengecualian dalam bidang tertentu (dan untuk waktu yang 
terbatas). Lisensi non-eksklusif memungkinkan penggunaan yang sama
dari karya yang dilindungi hak cipta untuk banyak lisensi.

2. Limited use license – Izin akan diberikan untuk tujuan tertentu, 
misalnya untuk memungkinkan gambar digunakan dalam konteks
editorial tunggal, seperti buku atau majalah. Untuk menggunakan
gambar di tempat lain (mungkin dalam promosi terkait, atau dalam edisi
online), izin lebih lanjut harus diperoleh.

3. Creative Common (CC) License – Jenis izin ini sering diberikan ketika
pencipta tidak ingin meminta bayaran untuk penggunaan materialnya
tetapi biasanya memiliki batasan ketat.



Mengisi formulir yang bisa diunduh di : 
https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (1)



PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (2)

Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia



Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (3)



CONTOH SURAT

PENCATATAN

CIPTAAN



TARIF

PENGAJUAN 
HAK CIPTA

BERDASARKAN 

PP NO. 28/2019



SANKI PIDANA (1)

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).



SANKI PIDANA (2)
Pasal 113
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



SANKI PIDANA (3)

Pasal 114
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya
yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat
perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115
Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya
melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, 
pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara
komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Apa itu Hak Paten ?
Hak paten adalah hak eksklusif
yang diberikan negara untuk
para penemu atas hasil
temuannya di bidang teknologi
untuk selama waktu tertentu
menjalankan sendiri atau
memberikan persetujuan pada
pihak untuk untuk menjalankan
penemuannya.



Perlindungan paten

• Paten; Paten diberikan pada hasil
penemuan yang baru, yang mengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan
dalam industri.

• Paten sederhana; Paten sederhana
diberikan pada setiap hasil penemuan
yang baru, yang berupa pengembangan
dari produk atau yang proses yang sudah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri.



Lama Waktu Berlakunya Paten
Paten dan Paten Sederhana

• Paten memiliki jangka waktu
perlindungan selama 20 tahun
sejak tanggal penerimaan
permohonan paten dan tidak dapat
diperpanjang.

• Paten sederhana memiliki jangka
waktu perlindungan selama 10
tahun sejak tanggal penerimaan
permohonan paten sederhana dan
tidak dapat diperpanjang



APA SAJA YANG DAPAT DAN TIDAK 
DAPAT DIPATENKAN ?

1. BARU: Suatu invensi tidak boleh sudah
diungkap/dipublikasikan dalam media
manapun - paten/non paten,
nasional/internasional - sebelum permohonan
patennya diajukan dan memperoleh Tanggal
Penerimaan.
2. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF:
Paten hanya akan diberikan untuk invensi
yang tidak dapat diduga, atau tidak obvious,
bagi orang yang memiliki keahlian di bidang
terkait (person skilled in the art).
3. DAPAT DITERAPKAN SECARA INDUSTRI:
Suatu invensi harus dapat dilaksanakan
berulang-ulang dengan tetap menghasilkan
fungsi yang konsisten dan tidak berubah-
rubah.



SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEH 
PATEN?

Orang yang menghasilkan
suatu invensi, baik sendirian maupun
beberapa orang bersama-sama,
disebut dengan istilah inventor.
Inventor inilah yang paling pertama
berhak mendapatkan hak paten atas
invensi yang dihasilkannya. Siapapun
di luar inventor yang ingin memiliki
hak paten atas invensi tersebut harus
terlebih dahulu memperoleh
pengalihan hak secara tertulis dari
sang inventor.



KAPAN SEBAIKNYA INVENSI 
DIPATENKAN?

Secepatnya! Dalam paten berlaku prinsip first
to file, di mana hak paten hanya akan
diberikan kepada yang pertama kali
mengajukan permohonan paten yang
setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum
pengajuannya, sehingga berhak
mendapatkan Tanggal Penerimaan (filing
date). Dengan demikian, paten bersifat
sangat time-sensitive sehingga waktu
pengajuan permohonan menjadi faktor yang
sangat krusial. Konon dalam sejarah,
Alexander Graham Bell diakui sebagai
inventor telefon hanya karena ia mengajukan
permohonan paten setengah jam lebih awal
daripada kompetitornya.



BAGAIMANA TATACARA DAN PROSEDUR UNTUK 
MEMPEROLEH HAK PATEN?

• Judul Invensi;
• Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi 

yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat 
pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi 
oleh invensi;

• Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara 
ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, 
dan menyusun, invensi;

• Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan 
mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;

• Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan 
invensi secara lebih jelas;

• Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan 
mengenai Gambar Teknik yang disertakan;

• Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau 
dua paragraf;

• Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa 
saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh 
sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak 
paten.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

1. J Habibie dengan Auronautika

Seorang matan presiden Republik Indonesia yang
diluar negri dikenal dengan julukan “M.r Crack”
karena berhasil menemukan sebuah formula untuk
menghitungka keretakan pesawat dengan baik,
bahkan hingga atom-atomnya.

Penemuan ini tentu saja memberikan manfaat
yang sangat banyak, tidak hanya menjaga
keselamatan dalam penerbangan, namun juga bisa
menghemat biaya perawatan yang harus dilakukan
oleh perusahaan.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

2. Cakar Ayam oleh Prof. Dr. Ir. Sedijatmo
Pada tahun 1961 salah satu profesor Indonesai
menemukan sebuah ide berupa teknik rekayasa
dalam membuat pondasi bangunan yang aman
pada tanah dengan kontur lunak seperti rawa-
rawa. Penemuan hebat yang saat ini sudah diakui
dan mendapatkan peten dari 40 negara tersebut
bermula ketika beliau ingin mendirikan sebuah
menara listrik di daerah Ancol.

Teknik cakar ayam ini dilakukan dengan cara
menghubungkan pelat beton dengan pipa sebagai
pondasi menara dibuat bersatu sehingga pondasi
bisa menempel kuat pada tanah yang lunak
tersebut.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

3. Alat Pemindai (ECVT) oleh Warsito
Yang ketiga ada warsito, salah satu warga
Solo yang mendapatkan gelar doktornya di
Jepang pada 1997. Yang ditemukan oleh
Warsito adalah sebuah alat pemindai tubuh
yang diberi nama Electrical Capacitance
Volume Tomography (ECVT).

Dibandingkan dengan peralatan lain, alat ini
memiliki kelebihan yaitu bisa dibawa kemana-
mana. Lebih jauh dari itu, alat yang ditemukan
oleh Warsito ini mampu mendeteksi bagian
dari keseluruhan otak, termasuk bagian
dalam.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

4. Pengembangan Bahan Bakar dari Membran
Sel
Selanjutnya contoh hak paten di bidang industri ini
didapatkan oleh orang Indonesia yaitu Eniya
Listiani Dewi, salah satu wanita asal Magelang
yang menyelesaikan pendidikannya di universitas
Jepang.

Ini adalah membran sel bahan bakar yang bahan
utamanya plastik kemudian direaksikan dengan
asam sulfat. Hasil reaksi antara plastik dan asam
sulfat tersebut kemudian bisa menghantarkan
listrik. Karyanya ini sangat efektif, terbukti dapat
digunakan pada perangkat elektronik dimana
kapasitas listriknya bisa mencapai 500 watt.



Sekian Dan Terimakasih





 Rahasia dagang dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia
Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

 Dasar Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 SPESIFIKASI RAHASIA DAGANG, MELIPUTI :

 Umumnya tidak diketahui publik;
 Memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya karena

informasi tersebut tidak diketahui publik; dan
 Di mana pemegang membuat upaya yang wajar untuk menjaga

kerahasiaannya.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi
pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan
pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.



 Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep
makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau
rencana pemasaran.

 Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan
pendaftaran di ditjen hki sebagaimana paten, namun tidak berarti
dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu
memahami UU rahasia dagang untuk mengenali hal-hal yang
harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhidar dari
kehilangan perlindungan tersebut.

 Perlindungan rahasia dagang diatur dalam uu no. 30 tahun 2000
tentang rahasia dagang ("UU rahasia dagang" atau "UURD").

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 Bagaimana memperoleh Perlindungan Rahasia
Dagang?

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai
Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan
umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

 Informasi tersebut harus merupakan informasi
yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak
lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu
yang diberi izin oleh pemiliknya)

 Informasi rahasia tersebut memiliki nilai
komersial;

 Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga
kerahasiaan (misalnya dengan membuat
perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada
informasi rahasia tersebut.



 Bagaimana Rahasia Dagang melindungi formula
resep pada industri makanan

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk
menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial
(Pasal 4 UURD).

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah
dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi
penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia
tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan
komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran
rahasia dagang.

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima
Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara
perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17
UURD) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan
tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang
dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang,
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan secara sengaja.
Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku



Coca-Cola, dan Pepsi Cola adalah contoh-contoh dari
sekian banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala
internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan Rahasia
Dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka. Coca-Cola
dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam
kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki
resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun.

Coca-Cola juga melindungi merek, simbol, logo, slogan
dan kemasan minuman mereka yang terkenal melalui mekanisme
perlindungan merek.





Cybersquatting
Kelompok 5

Putri Armilia Prayesy

Putri Eleina Nurrahma

I Made Harya Wijaya Oka Rafflessia

M. Devian Saputra

Harli Septia Fani

Candra Inara



Cybersquatting (penyerobotan Domain Name) adalah jenis 

kejahatan dunia mayantara (CyberCrimes) masuk ke dalam kategori 

domain hijacking (Pembajakan Domain) yang dilakukan dengan 

cara mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain 

dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang 

lain atau kepada pemilik asli domain tersebut, dengan harga yang 

lebih mahal.

Orang yang melakukan praktik ini disebut dengan cybersquatter. 

Tujuan dari cybersquatting adalah menjual nama domain dengan 

harga lebih mahal dari harga registrasi perusahaan atau orang 

ternama yang belum sadar atau berniat mendaftarkan suatu domain.



Mengingat keberadaan Domain Name secara teknis
haruslah unique, dalam prakteknya ternyata banyak pihak
yang memperebutkan keberadaan nama domain yang lebih
intuitif dengan nama si penggunanya tersebut. Sementara
itu, tidak semua pihak dengan sigap dan cepat menyadari
dan menanggapi kemajuan teknologi tersebut dengan cara
meningkatkan keberadaannya dalam Internet, sehingga
sebagian orang mendahului mendaftarkan nama-nama yang
diketahuinya telah popular dan menjualnya kembali kepada
pihak yang berkepentingan atas nama tersebut dengan
harga diatas harga perolehannya, dengan kata lain hal ini
adalah tindakan penyerobotan atas domain name
(cybersquatting).



Bukti atau alat kejahatan cybersquatting atau sesuatu 

yang disengketakan dari cybersquatting adalah sebuah 

nama domain. Nama domain atau Domain Name 

Service(DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan 

informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam 

bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam 

jaringan komputer. DNS menyediakan pelayanan yang 

cukup penting untuk Internet, ketika perangkat keras 

komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk 

mengerjakan tugas.

Domain Name .



Cybersquatters ataupun cyberparasite merupakan

satu dari sekian banyak perilaku menyimpang

dalam dunia maya. Cybersquatters adalah pihak

yang membeli nama domain dari suatu

organisasi/tokoh terkenal untuk kemudian dijual

kembali dengan harga tinggi. 

Sementara Cyberparasite adalah pihak yang 

memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu

dengan mendaftarakan dan menggunakan nama

domain yang berkonotasi dengan merek terkenal

tersebut.



Secara hukum, di dunia

termasuk Indonesia tidak ada satu peraturan

yang dengan tegas mengatur

tindakan cybersquatting ini. Namun secara

eksplisit persoalan cybersquatting ini diatur

dalam di UDRP (Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy) yang dikeluarkan

oleh ICANN.

Content  A - 40%

Content  B - 70%

https://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm


Berkaitan dengan kasus sengketa Nama Domain sudah mulai merebak di Indonesia, perangkat

perundang-undangan yang dapat digunakan adalah:

1. Pasal 72 dan 82 Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, untuk kasus typosquatting;

2. Untuk kasus-kasus cybersquatting dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

undang Pidana Umum, seperti misalnya pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal

493 KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan

Umum, pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

3. Pasal 22 dan 60 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk

tindakan domain hijacking.



Kasus Mustika Ratu VS Martina Berto
Kasus cybersquatting Mustika Ratu VS Martina Berto merupakan kasus perebutan nama domain pertama yang
disidangkan di Indonesia. Tjandra Sugiono pada awal bergabung ke Martina Berto sebagai Manajer Internasional
Marketing bulan September 1999, kemudian melakukan pendaftaran nama domain mustika-ratu.com pada 7
Oktober 1999 kepada Network Sollution di Amerika Serikat.
Mustika Ratu sendiri sebenarnya mempunyai nama domain www.mustika-ratu.co.id. Dengan beranggapan nama
domain mustika-ratu.com sebagai merek dan telah didaftarkan, pada tanggal 4 September 2000 Mustika Ratu
kemudian melaporkan Martina Berto ke Mabes Polri. Perlu diketahui juga bahwa Tjandra Sugiono telah
mengundurkan diri dari Martina Berto sejak tanggal 16 Juni 2000. Sebelum melaporkan ke Polisi, Mustika Ratu
pada tanggal 29 Agustus 2000 di harian Suara Pembaharuan dan 1 September 2000 telah memasang
pengumuman untuk menarik atau mencabut kembali pemuatan nama domain mustika-ratu.com terhitung sejak
tanggal dimuatnya pengumuman tersebut. Ternyata belum habis masa 7 hari tersebut, Mustika Ratu sudah
melaporkan ke Polisi.
Sumber yang sama menyebutkan bahwa tanggal 28 September 2000, nama domain mustika-ratu.com resmi
dicabut dari Network Sollutions. Tanggal 5 Oktober 2000 nama domain tersebut diambil alih oleh Mustika Ratu.
Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2001 persidangan dimulai. Perlu dicatat juga berhubung telah dinyatakan oleh
Tjandra Sugiono maupun Martha Tilaar bahwa pendaftaran nama domain tersebut tidak ada sangkut pautnya
dengan kebijakan Martina Berto, maka Pengadilan sepakat bahwa selaku terdakwa adalah Tjandra Sugiono tanpa
menyeret Martina Berto.
Gugatan Mustika Ratu ternyata kalah ditingkat Pengadilan Negeri, hakim menilai tindakan Tjandra Sugiono tidak
dapat dikenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dan hakim berpendapat nama domain mustika-ratu.com dianggap bukan pesaing PT Mustika Ratu karena dibuat
oleh PT Djago Mas milik Tjandra Sugiono yang bergerak bukan dibidang kosmetik. Mustika Ratu mengajukan
kasasi terhadap putusan ini dan akhirya Tjandra Sugiono dikenai Pasal 382 KUHP dan dihukum selama 4 bulan.



Terima Kasih
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Mengingat keberadaan Domain Name secara teknis
haruslah unique, dalam prakteknya ternyata banyak pihak
yang memperebutkan keberadaan nama domain yang lebih
intuitif dengan nama si penggunanya tersebut. Sementara
itu, tidak semua pihak dengan sigap dan cepat menyadari
dan menanggapi kemajuan teknologi tersebut dengan cara
meningkatkan keberadaannya dalam Internet, sehingga
sebagian orang mendahului mendaftarkan nama-nama yang
diketahuinya telah popular dan menjualnya kembali kepada
pihak yang berkepentingan atas nama tersebut dengan
harga diatas harga perolehannya, dengan kata lain hal ini
adalah tindakan penyerobotan atas domain name
(cybersquatting).



Cybersquatting (penyerobotan Domain Name) adalah jenis 

kejahatan dunia mayantara (CyberCrimes) masuk ke dalam kategori 

domain hijacking (Pembajakan Domain) yang dilakukan dengan 

cara mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain 

dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang 

lain atau kepada pemilik asli domain tersebut, dengan harga yang 

lebih mahal.

Orang yang melakukan praktik ini disebut dengan cybersquatter. 

Tujuan dari cybersquatting adalah menjual nama domain dengan 

harga lebih mahal dari harga registrasi perusahaan atau orang 

ternama yang belum sadar atau berniat mendaftarkan suatu domain.



Bukti atau alat kejahatan cybersquatting atau sesuatu 

yang disengketakan dari cybersquatting adalah sebuah 

nama domain. Nama domain atau Domain Name 

Service(DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan 

informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam 

bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam 

jaringan komputer. DNS menyediakan pelayanan yang 

cukup penting untuk Internet, ketika perangkat keras 

komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk 

mengerjakan tugas.

Domain Name .



Cybersquatters ataupun cyberparasite merupakan

satu dari sekian banyak perilaku menyimpang

dalam dunia maya. Cybersquatters adalah pihak

yang membeli nama domain dari suatu

organisasi/tokoh terkenal untuk kemudian dijual

kembali dengan harga tinggi. 

Sementara Cyberparasite adalah pihak yang 

memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu

dengan mendaftarakan dan menggunakan nama

domain yang berkonotasi dengan merek terkenal

tersebut.



Secara hukum, di dunia

termasuk Indonesia tidak ada satu peraturan

yang dengan tegas mengatur

tindakan cybersquatting ini. Namun secara

eksplisit persoalan cybersquatting ini diatur

dalam di UDRP (Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy) yang dikeluarkan

oleh ICANN.

Content  A - 40%

Content  B - 70%

https://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm


Berkaitan dengan kasus sengketa Nama Domain sudah mulai merebak di Indonesia, perangkat

perundang-undangan yang dapat digunakan adalah:

1. Pasal 72 dan 82 Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, untuk kasus typosquatting;

2. Untuk kasus-kasus cybersquatting dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

undang Pidana Umum, seperti misalnya pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal

493 KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan

Umum, pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

3. Pasal 22 dan 60 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk

tindakan domain hijacking.



Kasus Mustika Ratu VS Martina Berto
Kasus cybersquatting Mustika Ratu VS Martina Berto merupakan kasus perebutan nama domain pertama yang
disidangkan di Indonesia. Tjandra Sugiono pada awal bergabung ke Martina Berto sebagai Manajer Internasional
Marketing bulan September 1999, kemudian melakukan pendaftaran nama domain mustika-ratu.com pada 7
Oktober 1999 kepada Network Sollution di Amerika Serikat.
Mustika Ratu sendiri sebenarnya mempunyai nama domain www.mustika-ratu.co.id. Dengan beranggapan nama
domain mustika-ratu.com sebagai merek dan telah didaftarkan, pada tanggal 4 September 2000 Mustika Ratu
kemudian melaporkan Martina Berto ke Mabes Polri. Perlu diketahui juga bahwa Tjandra Sugiono telah
mengundurkan diri dari Martina Berto sejak tanggal 16 Juni 2000. Sebelum melaporkan ke Polisi, Mustika Ratu
pada tanggal 29 Agustus 2000 di harian Suara Pembaharuan dan 1 September 2000 telah memasang
pengumuman untuk menarik atau mencabut kembali pemuatan nama domain mustika-ratu.com terhitung sejak
tanggal dimuatnya pengumuman tersebut. Ternyata belum habis masa 7 hari tersebut, Mustika Ratu sudah
melaporkan ke Polisi.
Sumber yang sama menyebutkan bahwa tanggal 28 September 2000, nama domain mustika-ratu.com resmi
dicabut dari Network Sollutions. Tanggal 5 Oktober 2000 nama domain tersebut diambil alih oleh Mustika Ratu.
Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2001 persidangan dimulai. Perlu dicatat juga berhubung telah dinyatakan oleh
Tjandra Sugiono maupun Martha Tilaar bahwa pendaftaran nama domain tersebut tidak ada sangkut pautnya
dengan kebijakan Martina Berto, maka Pengadilan sepakat bahwa selaku terdakwa adalah Tjandra Sugiono tanpa
menyeret Martina Berto.
Gugatan Mustika Ratu ternyata kalah ditingkat Pengadilan Negeri, hakim menilai tindakan Tjandra Sugiono tidak
dapat dikenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dan hakim berpendapat nama domain mustika-ratu.com dianggap bukan pesaing PT Mustika Ratu karena dibuat
oleh PT Djago Mas milik Tjandra Sugiono yang bergerak bukan dibidang kosmetik. Mustika Ratu mengajukan
kasasi terhadap putusan ini dan akhirya Tjandra Sugiono dikenai Pasal 382 KUHP dan dihukum selama 4 bulan.
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Paten Sederhana
Sebelum kita membahas tentang paten sederhana kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah
berikut :
 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 kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

 Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-
sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

 Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan
mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi
atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana.



Invensi dapat dipatenkan jika invensi
tersebut:
1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten

invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya;

2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya
bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di
bidang teknik;

3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi
tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan
dalam berbagai jenis industri.



Yang tidak dapat diberi paten adalah
invensi tentang:
1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan

atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum atau kesusilaan;

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
dan/atau hewan;

3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan
matematika; atau

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses
biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau
hewan kecuali proses non biologis atau proses
mikrobiologis.



Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

 Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan
dapat diterapkan dalam industri, Sedangkan Paten Sederhana diberikan
untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk
invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi
harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi
sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,
senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang
berupa proses atau metode yang baru.;

 Klaim Paten jumlah tidak dibatasi, sedangkan Klaim paten sederhana
dibatasi dengan satu klaim mandiri. ;

 Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres
teknologi dalam paten. (Sumber : UU 13/2016 tentang Paten)

 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana adalah jenis invensi, jangka waktu
perlindungan, dan jumlah invensi yang dapat didaftarkan.
Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana
No Keterangan Paten Paten Sederhana

1 Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa invensi yang
merupakan satu kesatuan invensi

1 invensi

2 Masa Perlindungan 20 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan paten

10 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan

3 Pengumuman Permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan 3 bulan setelah tanggal penerimaan

4 Jangka Waktu Mengajukan
Keberatan

6 bulan terhitung sejak diumumkan 3 bulan terhitung sejak diumumkan

5 Yang diperiksa dalam
pemeriksaan substantif

Kebaharuan (novelty), langkah inventif
& dapat diterapkan dalam industri

Kebaharuan (novelty) & dapat
diterapkan dalam industri

6 Lama Pemeriksaan Substantif 36 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

24 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

7 Objek Paten Produk dan Proses benar-benar baru Pengembangan Produk atau alat dan
proses yang telah ada

Sumber: https://www.dgip.go.id/
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PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki
ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan,
seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program
komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan
berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi
mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak
Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan
pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak
Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.



DEFINISI

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak
Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku
pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
penyiaran.



CIPTAAN YANG DAPAT DILINDUNGI
1. Buku, pamflet,layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain seperti Novel,

artikel koran, lirik lagu, pedoman instruksi, pedoman pelatihan, terjemahan, tafsir, saduran,
bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2. Program computer termasuk baris kode dan database, game, dsb.

3. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

5. Lagu atau alunan musik dengan atau tanpa teks;

6. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

7. Seni rupa dalam segala bentuk artistic seperti seni lukis, gambar, sketsa, peta, diagram, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi;

8. Film (terdapat banyak penerapan hak cipta yang berbeda seperti scoring, screenplay, trailer,
buku yang diadaptasi)

9. Arsitektur;



CIPTAAN YANG TIDAK DAPAT DILINDUNGI

1. Hak cipta yang sudah menjadi milik public, misal karena hak
ciptanya sudah kadaluwarsa.

2. Ide, karena bersifat abstrak. Yang dilindungi oleh hak cipta
adalah hasil temuan konkret/benda yang 
mendukung/mewujudkan ide tersebut.

3. Sebuah kata, judul atau fakta juga tidak bisa dilindungi hak
cipta.



MANFAAT MENDAFTARKAN HAK CIPTA

1. Fungsi Proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta dan
merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka
tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat
menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang
dibangun dengan susah payah.

2. Fungsi Ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan
merek yang telah terdaftar hak cipta atau dagangnya untuk
kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tesebut
harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun
memiiki otoritas untuk menolak atau menyanggupi dengan kerja
sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus
dibayarkan atau sebagainya.



APA YANG BISA DILAKUKAN DENGAN HAK CIPTA 
YANG SUDAH DIMILIKI?

1. Pengalihan kepemilikan hak cipta menyangkut sebagian
atau seluruh bagiannya dari author (pemilik) kepada
penerima.

2. Memberikan izin (lisensi) kepada suatu pihak/orang untuk
menggunakan atau melakukan tindakan yang diizinkan oleh
pemilik hak cipta tanpa melanggar hak cipta.



JENIS-JENIS IZIN (LISENSI) HAK CIPTA

1. Exclusive License – Hal ini memungkinkan pemegang lisensi untuk
menggunakan karya yang dilindungi hak cipta untuk mengesampingkan
hal-hal pengecualian dalam bidang tertentu (dan untuk waktu yang 
terbatas). Lisensi non-eksklusif memungkinkan penggunaan yang sama
dari karya yang dilindungi hak cipta untuk banyak lisensi.

2. Limited use license – Izin akan diberikan untuk tujuan tertentu, 
misalnya untuk memungkinkan gambar digunakan dalam konteks
editorial tunggal, seperti buku atau majalah. Untuk menggunakan
gambar di tempat lain (mungkin dalam promosi terkait, atau dalam edisi
online), izin lebih lanjut harus diperoleh.

3. Creative Common (CC) License – Jenis izin ini sering diberikan ketika
pencipta tidak ingin meminta bayaran untuk penggunaan materialnya
tetapi biasanya memiliki batasan ketat.



Mengisi formulir yang bisa diunduh di : 
https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (1)



PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (2)

Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia



Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (3)



CONTOH SURAT

PENCATATAN

CIPTAAN



TARIF

PENGAJUAN 
HAK CIPTA

BERDASARKAN 

PP NO. 28/2019



SANKI PIDANA (1)

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).



SANKI PIDANA (2)
Pasal 113
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



SANKI PIDANA (3)

Pasal 114
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya
yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat
perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115
Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya
melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, 
pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara
komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Referensi :

https://dgip.go.id/

https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/
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Apa itu paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas
hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Investasinya

(sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU NO : 14 / 2001 tentang PATEN)



Istilah yang berhubungan dengan
paten

 Invensi

Invensi adalah ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk
atau proses.

 Inventor

adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide 
yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan).

 Lisensi

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten

 Paten kompleks

Adalah suatu jenis paten yang memiliki nilai kompleks atas hal yang ditemukan dimana biasanya paten 
kompleks ini mengandung beberapa unsur yg pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan: masalah yg
dihadapinya sangat -- dan sulit dipecahkan. Seperti teori tertentu missal teori crack yang ditemukan B.J 
Habibie pada pesawat terbang



Invensi yang dapat dipatenkan

 Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat
diterapkan dalam industry

 Dianggap baru saat diajukan tidak sama dengan teknologi sebelumnya

 Teknologi sebelumnya telah diumumkan di Indonesia/luar negeri dalam
tulisan, uraian lesan/peragaan/cara lain yang memungkinkan seorang
ahli melaksanakan invensi.



Invensi yang tidak dapat dipatenkan

 Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh
: kloning.

 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan 
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. 

 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 

 Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial
untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis



Jenis Paten

 Paten biasa

Merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk, atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 
Biasanya paten 

 Paten sederhana

Merupakan invensi di bidang teknologi yang mengutamakan kemanfaatan
dari bentuk atau model sebagai fungsi pemecahan masalah



Perbedaan paten kompleks dan 
sederhana

no uraian Paten kompleks Paten sederhana
1 Yang diperiksa Kebaruan (novelty), 

langkah inventif, dapat
diterapkan dalam

industri

Kebaruan (novelty) 

2 Masa berlaku 20 tahun, terhitung 
sejak penerimaan 
permintaan paten 

10 tahun, terhitung sejak
tanggal pemberian paten

3 Jumlah Klaim 1 (satu) atau lebih dari 
satu 

1 (satu)



Jangka Waktu paten

• Menurut ketentuan UU No. 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu
paten adalah : 

a. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 8); 

b. Untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 (sepuluh) tahun
sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 9



Hak dan kewajiban pemegang Paten 

1. Memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya. 
a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 
menyewakan dll. 
b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten 
untuk membuat barang dan tindakan lain. 

2. Tanpa mengurangi ketentuan No. 1 maka pemegang paten WAJIB membuat
produk/menggunakan proses di Indonesia, kecuali untuk regiona

3. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, 
pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan

4. Pengecualian bagi pemegang paten WAJIB membuat produk/menggunakan
proses di Indonesia, jika pembuatan produk atau proses hanya layak untuk
regional



Contoh paten kompleks

 Teori crack oleh B.J Habibie yang diimplementasikan pada pesawat
Pada tahun 1960, B.J Habibie menemukan teori crack dimana teori ini dapat menghitung
keretakan pada badan pesawat yang disebabkan kelelahan atau fatique hingga ketitik
atom. Biasanya, titik rawan kelelahan pada bodi pesawat ini terjadi pada sambungan antara
sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dan dudukan mesin. Dimana sayap
pesawat akan menerima guncangan yang besar baik saat take off ataupun landing yang 
mengakibatkan sayap pesawat rawan patah. Namun dengan adanya teori ini hal tersebut dapat
diatasi sehingga resiko kecelakaan pesawat dapat menurun drastis.

 Khairul anwar sebagai pemegang paten 4G LTE
Berawal dari disertasi doktoralnya yang berjudul "Peak Power Reduction for Multicarrier Systems in 
Satellite and Radio Communications“, kemudian Teknologi tersebut kemudian diadopsi menjadi
standar International Telecommunication Union-Recomendation (ITU-R) S.1878 dan S.2173, yakni
"Multi-carrier Based Transmission Techniques for Satellite Systems". Serta dari konsep inilah dijadikan
sebagai basis dari Teknologi 4G LTE yang kini dapat kita nikmati.



Cara melakukan permohonan paten

 Paten diberikan berdasar permohonan

 Permohonan paten hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang 
merupakan satu kesatuan

 Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat
Jendral

 Apabila pengajuan tidak dilakukan oleh inventor maka harus disertai
dengan pernyataan yang sah

 Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Direktorat Jendral



Alur pengajuan paten



Pengumuman paten

 Diumumkan paling lama 18 bulan sejak tanggal penerimaan
 Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi paten 

yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen
 Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan untuk paten kompleks dan 3 

bulan untuk paten sederhana
 Setiap pihak dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan keberatan

secara tertulis dengan mencantumkan keberatan. 
 Pemohon dapat mengajukan sanggahan dan penjelasan terhadap

pandangan dan atau keberatan tersebut kepada Dirjen.
 Dirjen menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan untuk

melakukan pemeriksaan substantif. 



Prosedur pembatalan paten

 Pembatalan paten diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 UU No. 
14 Tahun 2001 :

 Batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya
tahunan (Pasal 88);  

 Batal atas permohonan pemegang paten (Pasal 90); 

 Batal karena gugatan (Pasal 91); 

 Akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang 
berkaitan dengan paten dan halhal lain yang berasal dari paten tersebut
(Pasal 95).



Contoh bentuk surat paten
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Apakah Rahasia
Dagang itu?

Rahasia Dagang adalah informasi
yang tidak diketahui oleh umum di 
bidang teknologi dan/atau bisnis, 
mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang.

2



Dasar Hukum
Rahasia Dagang

 UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang
 Bertujuan untuk memenuhi

perlindungan hukum terhadap Rahasia
Dagang sesuai dengan ketentuan dalam
Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Ringhts (Persetujuan
TRIPs), lampiran dari Agreement 
Establishing the World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), 
sebagaimana telah diratifikasi dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994

3



Apa saja lingkup
perlindungan
Rahasia Dagang?

Lingkup perlindungan Rahasia
Dagang meliputi metode
produksi, metode pengolahan, 
metode penjualan, atau
informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis
yang memiliki nilai ekonomi
dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum.

4



Bagaimana Pelanggaran
Rahasia Dagang Dapat
Terjadi?

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi
apabila:
 seseorang dengan sengaja

mengungkapkan Rahasia Dagang, 
mengingkari kesepakatan atau
mengingkari kewajiban tertulis atau
tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan;
 seseorang memperoleh atau

menguasai Rahasia Dagang dengan
cara yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

5



Perbuatan yang Bukan
Merupakan Pelanggaran
Rahasia Dagang

 pengungkapannya didasarkan pada
kepentingan pertahanan keamanan, 
kesehatan atau keselamatan
masyarakat

 tindakan rekayasa-ulang (reverse 
engineering) atas produk yang 
dihasilkan dari penggunaan Rahasia
Dagang milik orang lain yang 
dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan

6



Sanksi Bagi
Pelanggar Rahasia
Dagang

Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 300.000.000
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Bagaimana cara
mendapat perlindungan
Rahasia Dagang?

 Berbeda dengan paten, rahasia dagang
tidak perlu didaftarkan, selama itu
merupakan informasi yang rahasia, dan
bernilai ekonomi, dan ada upaya untuk
menjaga kerahasiaan maka secara
otomatis akan dilindungi oleh undang-
undang.
 Kecuali untuk lisensi rahasia dagang

yang diberikan kepada pihak ketiga, 
maka lisensi rahasia dagang itu harus di 
catatkan ke Ditjen HKI. 

8
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Jangka Waktu
Perlindungan
Rahasia Dagang

Sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu
perlindungan. Selama pemiliknya menjaga
rahasia dagangnya dari akses publik, selama
itu pula rahasia dagangnya terlindungi



10

Pengalihan Hak
dan Lisensi
Rahasia Dagang

Pengalihan : Hak atas rahasia dagang dapat dialihkan
dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis
dll. Pengalihan itu harus didaftarkan ke Dirjen HKI.

Lisensi : izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia
Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati
manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu. Pemberian lisensi ini juga harus didaftarkan ke
Dirjen HKI.



Kelemahan
Perlindungan
Rahasia Dagang

 Apabila ada pihak lain yang memperoleh
teknologi yang sama dengan teknologi
yang dirahasiakan, namun dengan
iktikad baik (misalnya melalui penelitian
sendiri), perlindungan rahasia dagang
tidak dapat menghalangi pihak lain 
memiliki, mengkomersialkan bahkan
memperoleh paten atas teknologi
penemuannya tersebut jika
penemuannya memenuhi persyaratan
pemberian paten.

11



Contoh Rahasia
Dagang Perusahaan

Salah satu resep paling terkenal dan paling dijaga kerahasiannya
adalah resep ayam goreng KFC, dikenal dengan nama Original 
Recipe.

Sekarang resep di selembar kertas itu tersimpan di brankas
seberat 350 kilogram di dalam ruangan dengan beton setebal
dua kaki, diawasi oleh kamera pengawas dan pendeteksi
gerakan.Hanya segelintir orang yang tahu resepnya, itu pun 
namanya tidak disebutkan. Bahkan para jajaran direktur pun tak
tahu. Para orang yang mengetahui resep ini disumpah tidak akan
membocorkan rahasia resep

Coca Cola memiliki resep rahasia yang berumur lebih
dari 125 tahun. dikabarkan bahwa resep formula asli
saat ini disimpan di sebuah rumah di The World of 
Coca-Cola di Atlanta di mana sebelumnya disimpan
di SunTrust Bank di Atlanta sejak 1925. Coca-Cola 
membatasi akses kepada formula tersebut dengan
hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya.

12
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PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki
ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan,
seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program
komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan
berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi
mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak
Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan
pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak
Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.



DEFINISI

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak
Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku
pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
penyiaran.



CIPTAAN YANG DAPAT DILINDUNGI
1. Buku, pamflet,layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain seperti Novel,

artikel koran, lirik lagu, pedoman instruksi, pedoman pelatihan, terjemahan, tafsir, saduran,
bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2. Program computer termasuk baris kode dan database, game, dsb.

3. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

5. Lagu atau alunan musik dengan atau tanpa teks;

6. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

7. Seni rupa dalam segala bentuk artistic seperti seni lukis, gambar, sketsa, peta, diagram, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi;

8. Film (terdapat banyak penerapan hak cipta yang berbeda seperti scoring, screenplay, trailer,
buku yang diadaptasi)

9. Arsitektur;



CIPTAAN YANG TIDAK DAPAT DILINDUNGI

1. Hak cipta yang sudah menjadi milik public, misal karena hak
ciptanya sudah kadaluwarsa.

2. Ide, karena bersifat abstrak. Yang dilindungi oleh hak cipta
adalah hasil temuan konkret/benda yang 
mendukung/mewujudkan ide tersebut.

3. Sebuah kata, judul atau fakta juga tidak bisa dilindungi hak
cipta.



MANFAAT MENDAFTARKAN HAK CIPTA

1. Fungsi Proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta dan
merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka
tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat
menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang
dibangun dengan susah payah.

2. Fungsi Ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan
merek yang telah terdaftar hak cipta atau dagangnya untuk
kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tesebut
harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun
memiiki otoritas untuk menolak atau menyanggupi dengan kerja
sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus
dibayarkan atau sebagainya.



APA YANG BISA DILAKUKAN DENGAN HAK CIPTA 
YANG SUDAH DIMILIKI?

1. Pengalihan kepemilikan hak cipta menyangkut sebagian
atau seluruh bagiannya dari author (pemilik) kepada
penerima.

2. Memberikan izin (lisensi) kepada suatu pihak/orang untuk
menggunakan atau melakukan tindakan yang diizinkan oleh
pemilik hak cipta tanpa melanggar hak cipta.



JENIS-JENIS IZIN (LISENSI) HAK CIPTA

1. Exclusive License – Hal ini memungkinkan pemegang lisensi untuk
menggunakan karya yang dilindungi hak cipta untuk mengesampingkan
hal-hal pengecualian dalam bidang tertentu (dan untuk waktu yang 
terbatas). Lisensi non-eksklusif memungkinkan penggunaan yang sama
dari karya yang dilindungi hak cipta untuk banyak lisensi.

2. Limited use license – Izin akan diberikan untuk tujuan tertentu, 
misalnya untuk memungkinkan gambar digunakan dalam konteks
editorial tunggal, seperti buku atau majalah. Untuk menggunakan
gambar di tempat lain (mungkin dalam promosi terkait, atau dalam edisi
online), izin lebih lanjut harus diperoleh.

3. Creative Common (CC) License – Jenis izin ini sering diberikan ketika
pencipta tidak ingin meminta bayaran untuk penggunaan materialnya
tetapi biasanya memiliki batasan ketat.



Mengisi formulir yang bisa diunduh di : 
https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (1)



PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (2)

Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia



Sumber :

Dirjen HKI Republik Indonesia

PROSEDUR

PENGAJUAN 
HAK CIPTA KE 
DIRJEN HKI
BAGIAN (3)



CONTOH SURAT

PENCATATAN

CIPTAAN



TARIF

PENGAJUAN 
HAK CIPTA

BERDASARKAN 

PP NO. 28/2019



SANKI PIDANA (1)

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).



SANKI PIDANA (2)
Pasal 113
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



SANKI PIDANA (3)

Pasal 114
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya
yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat
perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115
Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya
melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, 
pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara
komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Apa itu Hak Paten ?
Hak paten adalah hak eksklusif
yang diberikan negara untuk
para penemu atas hasil
temuannya di bidang teknologi
untuk selama waktu tertentu
menjalankan sendiri atau
memberikan persetujuan pada
pihak untuk untuk menjalankan
penemuannya.



Perlindungan paten

• Paten; Paten diberikan pada hasil
penemuan yang baru, yang mengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan
dalam industri.

• Paten sederhana; Paten sederhana
diberikan pada setiap hasil penemuan
yang baru, yang berupa pengembangan
dari produk atau yang proses yang sudah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri.



Lama Waktu Berlakunya Paten
Paten dan Paten Sederhana

• Paten memiliki jangka waktu
perlindungan selama 20 tahun
sejak tanggal penerimaan
permohonan paten dan tidak dapat
diperpanjang.

• Paten sederhana memiliki jangka
waktu perlindungan selama 10
tahun sejak tanggal penerimaan
permohonan paten sederhana dan
tidak dapat diperpanjang



APA SAJA YANG DAPAT DAN TIDAK 
DAPAT DIPATENKAN ?

1. BARU: Suatu invensi tidak boleh sudah
diungkap/dipublikasikan dalam media
manapun - paten/non paten,
nasional/internasional - sebelum permohonan
patennya diajukan dan memperoleh Tanggal
Penerimaan.
2. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF:
Paten hanya akan diberikan untuk invensi
yang tidak dapat diduga, atau tidak obvious,
bagi orang yang memiliki keahlian di bidang
terkait (person skilled in the art).
3. DAPAT DITERAPKAN SECARA INDUSTRI:
Suatu invensi harus dapat dilaksanakan
berulang-ulang dengan tetap menghasilkan
fungsi yang konsisten dan tidak berubah-
rubah.



SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEH 
PATEN?

Orang yang menghasilkan
suatu invensi, baik sendirian maupun
beberapa orang bersama-sama,
disebut dengan istilah inventor.
Inventor inilah yang paling pertama
berhak mendapatkan hak paten atas
invensi yang dihasilkannya. Siapapun
di luar inventor yang ingin memiliki
hak paten atas invensi tersebut harus
terlebih dahulu memperoleh
pengalihan hak secara tertulis dari
sang inventor.



KAPAN SEBAIKNYA INVENSI 
DIPATENKAN?

Secepatnya! Dalam paten berlaku prinsip first
to file, di mana hak paten hanya akan
diberikan kepada yang pertama kali
mengajukan permohonan paten yang
setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum
pengajuannya, sehingga berhak
mendapatkan Tanggal Penerimaan (filing
date). Dengan demikian, paten bersifat
sangat time-sensitive sehingga waktu
pengajuan permohonan menjadi faktor yang
sangat krusial. Konon dalam sejarah,
Alexander Graham Bell diakui sebagai
inventor telefon hanya karena ia mengajukan
permohonan paten setengah jam lebih awal
daripada kompetitornya.



BAGAIMANA TATACARA DAN PROSEDUR UNTUK 
MEMPEROLEH HAK PATEN?

• Judul Invensi;
• Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi 

yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat 
pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi 
oleh invensi;

• Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara 
ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, 
dan menyusun, invensi;

• Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan 
mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;

• Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan 
invensi secara lebih jelas;

• Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan 
mengenai Gambar Teknik yang disertakan;

• Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau 
dua paragraf;

• Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa 
saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh 
sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak 
paten.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

1. J Habibie dengan Auronautika

Seorang matan presiden Republik Indonesia yang
diluar negri dikenal dengan julukan “M.r Crack”
karena berhasil menemukan sebuah formula untuk
menghitungka keretakan pesawat dengan baik,
bahkan hingga atom-atomnya.

Penemuan ini tentu saja memberikan manfaat
yang sangat banyak, tidak hanya menjaga
keselamatan dalam penerbangan, namun juga bisa
menghemat biaya perawatan yang harus dilakukan
oleh perusahaan.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

2. Cakar Ayam oleh Prof. Dr. Ir. Sedijatmo
Pada tahun 1961 salah satu profesor Indonesai
menemukan sebuah ide berupa teknik rekayasa
dalam membuat pondasi bangunan yang aman
pada tanah dengan kontur lunak seperti rawa-
rawa. Penemuan hebat yang saat ini sudah diakui
dan mendapatkan peten dari 40 negara tersebut
bermula ketika beliau ingin mendirikan sebuah
menara listrik di daerah Ancol.

Teknik cakar ayam ini dilakukan dengan cara
menghubungkan pelat beton dengan pipa sebagai
pondasi menara dibuat bersatu sehingga pondasi
bisa menempel kuat pada tanah yang lunak
tersebut.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

3. Alat Pemindai (ECVT) oleh Warsito
Yang ketiga ada warsito, salah satu warga
Solo yang mendapatkan gelar doktornya di
Jepang pada 1997. Yang ditemukan oleh
Warsito adalah sebuah alat pemindai tubuh
yang diberi nama Electrical Capacitance
Volume Tomography (ECVT).

Dibandingkan dengan peralatan lain, alat ini
memiliki kelebihan yaitu bisa dibawa kemana-
mana. Lebih jauh dari itu, alat yang ditemukan
oleh Warsito ini mampu mendeteksi bagian
dari keseluruhan otak, termasuk bagian
dalam.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

4. Pengembangan Bahan Bakar dari Membran
Sel
Selanjutnya contoh hak paten di bidang industri ini
didapatkan oleh orang Indonesia yaitu Eniya
Listiani Dewi, salah satu wanita asal Magelang
yang menyelesaikan pendidikannya di universitas
Jepang.

Ini adalah membran sel bahan bakar yang bahan
utamanya plastik kemudian direaksikan dengan
asam sulfat. Hasil reaksi antara plastik dan asam
sulfat tersebut kemudian bisa menghantarkan
listrik. Karyanya ini sangat efektif, terbukti dapat
digunakan pada perangkat elektronik dimana
kapasitas listriknya bisa mencapai 500 watt.



Sekian Dan Terimakasih





 Rahasia dagang dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia
Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

 Dasar Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 SPESIFIKASI RAHASIA DAGANG, MELIPUTI :

 Umumnya tidak diketahui publik;
 Memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya karena

informasi tersebut tidak diketahui publik; dan
 Di mana pemegang membuat upaya yang wajar untuk menjaga

kerahasiaannya.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi
pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan
pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.



 Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep
makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau
rencana pemasaran.

 Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan
pendaftaran di ditjen hki sebagaimana paten, namun tidak berarti
dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu
memahami UU rahasia dagang untuk mengenali hal-hal yang
harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhidar dari
kehilangan perlindungan tersebut.

 Perlindungan rahasia dagang diatur dalam uu no. 30 tahun 2000
tentang rahasia dagang ("UU rahasia dagang" atau "UURD").

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/node/11/uu-no-30-tahun-2000-rahasia-dagang


 Bagaimana memperoleh Perlindungan Rahasia
Dagang?

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai
Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan
umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

 Informasi tersebut harus merupakan informasi
yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak
lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu
yang diberi izin oleh pemiliknya)

 Informasi rahasia tersebut memiliki nilai
komersial;

 Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga
kerahasiaan (misalnya dengan membuat
perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada
informasi rahasia tersebut.



 Bagaimana Rahasia Dagang melindungi formula
resep pada industri makanan

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk
menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial
(Pasal 4 UURD).

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah
dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi
penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia
tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan
komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran
rahasia dagang.

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima
Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara
perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17
UURD) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan
tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang
dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang,
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan secara sengaja.
Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku



Coca-Cola, dan Pepsi Cola adalah contoh-contoh dari
sekian banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala
internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan Rahasia
Dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka. Coca-Cola
dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam
kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki
resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun.

Coca-Cola juga melindungi merek, simbol, logo, slogan
dan kemasan minuman mereka yang terkenal melalui mekanisme
perlindungan merek.
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Apa itu paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas
hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Investasinya

(sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU NO : 14 / 2001 tentang PATEN)



Istilah yang berhubungan dengan
paten

 Invensi

Invensi adalah ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk
atau proses.

 Inventor

adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide 
yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan).

 Lisensi

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten

 Paten kompleks

Adalah suatu jenis paten yang memiliki nilai kompleks atas hal yang ditemukan dimana biasanya paten 
kompleks ini mengandung beberapa unsur yg pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan: masalah yg
dihadapinya sangat -- dan sulit dipecahkan. Seperti teori tertentu missal teori crack yang ditemukan B.J 
Habibie pada pesawat terbang



Invensi yang dapat dipatenkan

 Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat
diterapkan dalam industry

 Dianggap baru saat diajukan tidak sama dengan teknologi sebelumnya

 Teknologi sebelumnya telah diumumkan di Indonesia/luar negeri dalam
tulisan, uraian lesan/peragaan/cara lain yang memungkinkan seorang
ahli melaksanakan invensi.



Invensi yang tidak dapat dipatenkan

 Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh
: kloning.

 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan 
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. 

 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 

 Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial
untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis



Jenis Paten

 Paten biasa

Merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk, atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 
Biasanya paten 

 Paten sederhana

Merupakan invensi di bidang teknologi yang mengutamakan kemanfaatan
dari bentuk atau model sebagai fungsi pemecahan masalah



Perbedaan paten kompleks dan 
sederhana

no uraian Paten kompleks Paten sederhana
1 Yang diperiksa Kebaruan (novelty), 

langkah inventif, dapat
diterapkan dalam

industri

Kebaruan (novelty) 

2 Masa berlaku 20 tahun, terhitung 
sejak penerimaan 
permintaan paten 

10 tahun, terhitung sejak
tanggal pemberian paten

3 Jumlah Klaim 1 (satu) atau lebih dari 
satu 

1 (satu)



Jangka Waktu paten

• Menurut ketentuan UU No. 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu
paten adalah : 

a. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 8); 

b. Untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 (sepuluh) tahun
sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 9



Hak dan kewajiban pemegang Paten 

1. Memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya. 
a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 
menyewakan dll. 
b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten 
untuk membuat barang dan tindakan lain. 

2. Tanpa mengurangi ketentuan No. 1 maka pemegang paten WAJIB membuat
produk/menggunakan proses di Indonesia, kecuali untuk regiona

3. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, 
pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan

4. Pengecualian bagi pemegang paten WAJIB membuat produk/menggunakan
proses di Indonesia, jika pembuatan produk atau proses hanya layak untuk
regional



Contoh paten kompleks

 Teori crack oleh B.J Habibie yang diimplementasikan pada pesawat
Pada tahun 1960, B.J Habibie menemukan teori crack dimana teori ini dapat menghitung
keretakan pada badan pesawat yang disebabkan kelelahan atau fatique hingga ketitik
atom. Biasanya, titik rawan kelelahan pada bodi pesawat ini terjadi pada sambungan antara
sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dan dudukan mesin. Dimana sayap
pesawat akan menerima guncangan yang besar baik saat take off ataupun landing yang 
mengakibatkan sayap pesawat rawan patah. Namun dengan adanya teori ini hal tersebut dapat
diatasi sehingga resiko kecelakaan pesawat dapat menurun drastis.

 Khairul anwar sebagai pemegang paten 4G LTE
Berawal dari disertasi doktoralnya yang berjudul "Peak Power Reduction for Multicarrier Systems in 
Satellite and Radio Communications“, kemudian Teknologi tersebut kemudian diadopsi menjadi
standar International Telecommunication Union-Recomendation (ITU-R) S.1878 dan S.2173, yakni
"Multi-carrier Based Transmission Techniques for Satellite Systems". Serta dari konsep inilah dijadikan
sebagai basis dari Teknologi 4G LTE yang kini dapat kita nikmati.



Cara melakukan permohonan paten

 Paten diberikan berdasar permohonan

 Permohonan paten hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang 
merupakan satu kesatuan

 Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat
Jendral

 Apabila pengajuan tidak dilakukan oleh inventor maka harus disertai
dengan pernyataan yang sah

 Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Direktorat Jendral



Alur pengajuan paten



Pengumuman paten

 Diumumkan paling lama 18 bulan sejak tanggal penerimaan
 Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi paten 

yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen
 Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan untuk paten kompleks dan 3 

bulan untuk paten sederhana
 Setiap pihak dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan keberatan

secara tertulis dengan mencantumkan keberatan. 
 Pemohon dapat mengajukan sanggahan dan penjelasan terhadap

pandangan dan atau keberatan tersebut kepada Dirjen.
 Dirjen menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan untuk

melakukan pemeriksaan substantif. 



Prosedur pembatalan paten

 Pembatalan paten diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 UU No. 
14 Tahun 2001 :

 Batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya
tahunan (Pasal 88);  

 Batal atas permohonan pemegang paten (Pasal 90); 

 Batal karena gugatan (Pasal 91); 

 Akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang 
berkaitan dengan paten dan halhal lain yang berasal dari paten tersebut
(Pasal 95).



Contoh bentuk surat paten
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Paten Sederhana
Sebelum kita membahas tentang paten sederhana kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah
berikut :
 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 kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

 Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-
sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

 Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan
mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi
atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana.



Invensi dapat dipatenkan jika invensi
tersebut:
1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten

invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya;

2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya
bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di
bidang teknik;

3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi
tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan
dalam berbagai jenis industri.



Yang tidak dapat diberi paten adalah
invensi tentang:
1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan

atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum atau kesusilaan;

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
dan/atau hewan;

3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan
matematika; atau

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses
biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau
hewan kecuali proses non biologis atau proses
mikrobiologis.



Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

 Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan
dapat diterapkan dalam industri, Sedangkan Paten Sederhana diberikan
untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk
invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi
harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi
sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,
senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang
berupa proses atau metode yang baru.;

 Klaim Paten jumlah tidak dibatasi, sedangkan Klaim paten sederhana
dibatasi dengan satu klaim mandiri. ;

 Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres
teknologi dalam paten. (Sumber : UU 13/2016 tentang Paten)

 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana adalah jenis invensi, jangka waktu
perlindungan, dan jumlah invensi yang dapat didaftarkan.
Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana
No Keterangan Paten Paten Sederhana

1 Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa invensi yang
merupakan satu kesatuan invensi

1 invensi

2 Masa Perlindungan 20 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan paten

10 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan

3 Pengumuman Permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan 3 bulan setelah tanggal penerimaan

4 Jangka Waktu Mengajukan
Keberatan

6 bulan terhitung sejak diumumkan 3 bulan terhitung sejak diumumkan

5 Yang diperiksa dalam
pemeriksaan substantif

Kebaharuan (novelty), langkah inventif
& dapat diterapkan dalam industri

Kebaharuan (novelty) & dapat
diterapkan dalam industri

6 Lama Pemeriksaan Substantif 36 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

24 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pemeriksaan
substantif

7 Objek Paten Produk dan Proses benar-benar baru Pengembangan Produk atau alat dan
proses yang telah ada

Sumber: https://www.dgip.go.id/
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Mengingat keberadaan Domain Name secara teknis
haruslah unique, dalam prakteknya ternyata banyak pihak
yang memperebutkan keberadaan nama domain yang lebih
intuitif dengan nama si penggunanya tersebut. Sementara
itu, tidak semua pihak dengan sigap dan cepat menyadari
dan menanggapi kemajuan teknologi tersebut dengan cara
meningkatkan keberadaannya dalam Internet, sehingga
sebagian orang mendahului mendaftarkan nama-nama yang
diketahuinya telah popular dan menjualnya kembali kepada
pihak yang berkepentingan atas nama tersebut dengan
harga diatas harga perolehannya, dengan kata lain hal ini
adalah tindakan penyerobotan atas domain name
(cybersquatting).



Cybersquatting (penyerobotan Domain Name) adalah jenis 

kejahatan dunia mayantara (CyberCrimes) masuk ke dalam kategori 

domain hijacking (Pembajakan Domain) yang dilakukan dengan 

cara mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain 

dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang 

lain atau kepada pemilik asli domain tersebut, dengan harga yang 

lebih mahal.

Orang yang melakukan praktik ini disebut dengan cybersquatter. 

Tujuan dari cybersquatting adalah menjual nama domain dengan 

harga lebih mahal dari harga registrasi perusahaan atau orang 

ternama yang belum sadar atau berniat mendaftarkan suatu domain.



Bukti atau alat kejahatan cybersquatting atau sesuatu 

yang disengketakan dari cybersquatting adalah sebuah 

nama domain. Nama domain atau Domain Name 

Service(DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan 

informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam 

bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam 

jaringan komputer. DNS menyediakan pelayanan yang 

cukup penting untuk Internet, ketika perangkat keras 

komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk 

mengerjakan tugas.

Domain Name .



Cybersquatters ataupun cyberparasite merupakan

satu dari sekian banyak perilaku menyimpang

dalam dunia maya. Cybersquatters adalah pihak

yang membeli nama domain dari suatu

organisasi/tokoh terkenal untuk kemudian dijual

kembali dengan harga tinggi. 

Sementara Cyberparasite adalah pihak yang 

memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu

dengan mendaftarakan dan menggunakan nama

domain yang berkonotasi dengan merek terkenal

tersebut.



Secara hukum, di dunia

termasuk Indonesia tidak ada satu peraturan

yang dengan tegas mengatur

tindakan cybersquatting ini. Namun secara

eksplisit persoalan cybersquatting ini diatur

dalam di UDRP (Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy) yang dikeluarkan

oleh ICANN.

Content  A - 40%

Content  B - 70%

https://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm


Berkaitan dengan kasus sengketa Nama Domain sudah mulai merebak di Indonesia, perangkat

perundang-undangan yang dapat digunakan adalah:

1. Pasal 72 dan 82 Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, untuk kasus typosquatting;

2. Untuk kasus-kasus cybersquatting dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

undang Pidana Umum, seperti misalnya pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal

493 KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan

Umum, pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

3. Pasal 22 dan 60 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk

tindakan domain hijacking.



Kasus Mustika Ratu VS Martina Berto
Kasus cybersquatting Mustika Ratu VS Martina Berto merupakan kasus perebutan nama domain pertama yang
disidangkan di Indonesia. Tjandra Sugiono pada awal bergabung ke Martina Berto sebagai Manajer Internasional
Marketing bulan September 1999, kemudian melakukan pendaftaran nama domain mustika-ratu.com pada 7
Oktober 1999 kepada Network Sollution di Amerika Serikat.
Mustika Ratu sendiri sebenarnya mempunyai nama domain www.mustika-ratu.co.id. Dengan beranggapan nama
domain mustika-ratu.com sebagai merek dan telah didaftarkan, pada tanggal 4 September 2000 Mustika Ratu
kemudian melaporkan Martina Berto ke Mabes Polri. Perlu diketahui juga bahwa Tjandra Sugiono telah
mengundurkan diri dari Martina Berto sejak tanggal 16 Juni 2000. Sebelum melaporkan ke Polisi, Mustika Ratu
pada tanggal 29 Agustus 2000 di harian Suara Pembaharuan dan 1 September 2000 telah memasang
pengumuman untuk menarik atau mencabut kembali pemuatan nama domain mustika-ratu.com terhitung sejak
tanggal dimuatnya pengumuman tersebut. Ternyata belum habis masa 7 hari tersebut, Mustika Ratu sudah
melaporkan ke Polisi.
Sumber yang sama menyebutkan bahwa tanggal 28 September 2000, nama domain mustika-ratu.com resmi
dicabut dari Network Sollutions. Tanggal 5 Oktober 2000 nama domain tersebut diambil alih oleh Mustika Ratu.
Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2001 persidangan dimulai. Perlu dicatat juga berhubung telah dinyatakan oleh
Tjandra Sugiono maupun Martha Tilaar bahwa pendaftaran nama domain tersebut tidak ada sangkut pautnya
dengan kebijakan Martina Berto, maka Pengadilan sepakat bahwa selaku terdakwa adalah Tjandra Sugiono tanpa
menyeret Martina Berto.
Gugatan Mustika Ratu ternyata kalah ditingkat Pengadilan Negeri, hakim menilai tindakan Tjandra Sugiono tidak
dapat dikenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dan hakim berpendapat nama domain mustika-ratu.com dianggap bukan pesaing PT Mustika Ratu karena dibuat
oleh PT Djago Mas milik Tjandra Sugiono yang bergerak bukan dibidang kosmetik. Mustika Ratu mengajukan
kasasi terhadap putusan ini dan akhirya Tjandra Sugiono dikenai Pasal 382 KUHP dan dihukum selama 4 bulan.
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Apa itu Hak Paten ?
Hak paten adalah hak eksklusif
yang diberikan negara untuk
para penemu atas hasil
temuannya di bidang teknologi
untuk selama waktu tertentu
menjalankan sendiri atau
memberikan persetujuan pada
pihak untuk untuk menjalankan
penemuannya.



Perlindungan paten

• Paten; Paten diberikan pada hasil
penemuan yang baru, yang mengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan
dalam industri.

• Paten sederhana; Paten sederhana
diberikan pada setiap hasil penemuan
yang baru, yang berupa pengembangan
dari produk atau yang proses yang sudah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri.



Lama Waktu Berlakunya Paten
Paten dan Paten Sederhana

• Paten memiliki jangka waktu
perlindungan selama 20 tahun
sejak tanggal penerimaan
permohonan paten dan tidak dapat
diperpanjang.

• Paten sederhana memiliki jangka
waktu perlindungan selama 10
tahun sejak tanggal penerimaan
permohonan paten sederhana dan
tidak dapat diperpanjang



APA SAJA YANG DAPAT DAN TIDAK 
DAPAT DIPATENKAN ?

1. BARU: Suatu invensi tidak boleh sudah
diungkap/dipublikasikan dalam media
manapun - paten/non paten,
nasional/internasional - sebelum permohonan
patennya diajukan dan memperoleh Tanggal
Penerimaan.
2. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF:
Paten hanya akan diberikan untuk invensi
yang tidak dapat diduga, atau tidak obvious,
bagi orang yang memiliki keahlian di bidang
terkait (person skilled in the art).
3. DAPAT DITERAPKAN SECARA INDUSTRI:
Suatu invensi harus dapat dilaksanakan
berulang-ulang dengan tetap menghasilkan
fungsi yang konsisten dan tidak berubah-
rubah.



SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEH 
PATEN?

Orang yang menghasilkan
suatu invensi, baik sendirian maupun
beberapa orang bersama-sama,
disebut dengan istilah inventor.
Inventor inilah yang paling pertama
berhak mendapatkan hak paten atas
invensi yang dihasilkannya. Siapapun
di luar inventor yang ingin memiliki
hak paten atas invensi tersebut harus
terlebih dahulu memperoleh
pengalihan hak secara tertulis dari
sang inventor.



KAPAN SEBAIKNYA INVENSI 
DIPATENKAN?

Secepatnya! Dalam paten berlaku prinsip first
to file, di mana hak paten hanya akan
diberikan kepada yang pertama kali
mengajukan permohonan paten yang
setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum
pengajuannya, sehingga berhak
mendapatkan Tanggal Penerimaan (filing
date). Dengan demikian, paten bersifat
sangat time-sensitive sehingga waktu
pengajuan permohonan menjadi faktor yang
sangat krusial. Konon dalam sejarah,
Alexander Graham Bell diakui sebagai
inventor telefon hanya karena ia mengajukan
permohonan paten setengah jam lebih awal
daripada kompetitornya.



BAGAIMANA TATACARA DAN PROSEDUR UNTUK 
MEMPEROLEH HAK PATEN?

• Judul Invensi;
• Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi 

yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat 
pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi 
oleh invensi;

• Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara 
ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, 
dan menyusun, invensi;

• Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan 
mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;

• Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan 
invensi secara lebih jelas;

• Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan 
mengenai Gambar Teknik yang disertakan;

• Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau 
dua paragraf;

• Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa 
saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh 
sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak 
paten.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

1. J Habibie dengan Auronautika

Seorang matan presiden Republik Indonesia yang
diluar negri dikenal dengan julukan “M.r Crack”
karena berhasil menemukan sebuah formula untuk
menghitungka keretakan pesawat dengan baik,
bahkan hingga atom-atomnya.

Penemuan ini tentu saja memberikan manfaat
yang sangat banyak, tidak hanya menjaga
keselamatan dalam penerbangan, namun juga bisa
menghemat biaya perawatan yang harus dilakukan
oleh perusahaan.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

2. Cakar Ayam oleh Prof. Dr. Ir. Sedijatmo
Pada tahun 1961 salah satu profesor Indonesai
menemukan sebuah ide berupa teknik rekayasa
dalam membuat pondasi bangunan yang aman
pada tanah dengan kontur lunak seperti rawa-
rawa. Penemuan hebat yang saat ini sudah diakui
dan mendapatkan peten dari 40 negara tersebut
bermula ketika beliau ingin mendirikan sebuah
menara listrik di daerah Ancol.

Teknik cakar ayam ini dilakukan dengan cara
menghubungkan pelat beton dengan pipa sebagai
pondasi menara dibuat bersatu sehingga pondasi
bisa menempel kuat pada tanah yang lunak
tersebut.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

3. Alat Pemindai (ECVT) oleh Warsito
Yang ketiga ada warsito, salah satu warga
Solo yang mendapatkan gelar doktornya di
Jepang pada 1997. Yang ditemukan oleh
Warsito adalah sebuah alat pemindai tubuh
yang diberi nama Electrical Capacitance
Volume Tomography (ECVT).

Dibandingkan dengan peralatan lain, alat ini
memiliki kelebihan yaitu bisa dibawa kemana-
mana. Lebih jauh dari itu, alat yang ditemukan
oleh Warsito ini mampu mendeteksi bagian
dari keseluruhan otak, termasuk bagian
dalam.



contoh hak paten sederhana dan biasa 
yang sudah dipatenakan.

4. Pengembangan Bahan Bakar dari Membran
Sel
Selanjutnya contoh hak paten di bidang industri ini
didapatkan oleh orang Indonesia yaitu Eniya
Listiani Dewi, salah satu wanita asal Magelang
yang menyelesaikan pendidikannya di universitas
Jepang.

Ini adalah membran sel bahan bakar yang bahan
utamanya plastik kemudian direaksikan dengan
asam sulfat. Hasil reaksi antara plastik dan asam
sulfat tersebut kemudian bisa menghantarkan
listrik. Karyanya ini sangat efektif, terbukti dapat
digunakan pada perangkat elektronik dimana
kapasitas listriknya bisa mencapai 500 watt.



Sekian Dan Terimakasih



Cybersquitting
Kelompok 5

Putri Armilia Prayesy

Putri Eleina Nurrahma

I Made Harya Wijaya Oka Rafflessia

M. Devian Saputra

Harli Septia Fani

Candra Inara



Mengingat keberadaan Domain Name secara teknis
haruslah unique, dalam prakteknya ternyata banyak pihak
yang memperebutkan keberadaan nama domain yang lebih
intuitif dengan nama si penggunanya tersebut. Sementara
itu, tidak semua pihak dengan sigap dan cepat menyadari
dan menanggapi kemajuan teknologi tersebut dengan cara
meningkatkan keberadaannya dalam Internet, sehingga
sebagian orang mendahului mendaftarkan nama-nama yang
diketahuinya telah popular dan menjualnya kembali kepada
pihak yang berkepentingan atas nama tersebut dengan
harga diatas harga perolehannya, dengan kata lain hal ini
adalah tindakan penyerobotan atas domain name
(cybersquatting).



Cybersquatting (penyerobotan Domain Name) adalah jenis 

kejahatan dunia mayantara (CyberCrimes) masuk ke dalam kategori 

domain hijacking (Pembajakan Domain) yang dilakukan dengan 

cara mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain 

dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang 

lain atau kepada pemilik asli domain tersebut, dengan harga yang 

lebih mahal.

Orang yang melakukan praktik ini disebut dengan cybersquatter. 

Tujuan dari cybersquatting adalah menjual nama domain dengan 

harga lebih mahal dari harga registrasi perusahaan atau orang 

ternama yang belum sadar atau berniat mendaftarkan suatu domain.



Bukti atau alat kejahatan cybersquatting atau sesuatu 

yang disengketakan dari cybersquatting adalah sebuah 

nama domain. Nama domain atau Domain Name 

Service(DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan 

informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam 

bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam 

jaringan komputer. DNS menyediakan pelayanan yang 

cukup penting untuk Internet, ketika perangkat keras 

komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk 

mengerjakan tugas.

Domain Name .



Cybersquatters ataupun cyberparasite merupakan

satu dari sekian banyak perilaku menyimpang

dalam dunia maya. Cybersquatters adalah pihak

yang membeli nama domain dari suatu

organisasi/tokoh terkenal untuk kemudian dijual

kembali dengan harga tinggi. 

Sementara Cyberparasite adalah pihak yang 

memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu

dengan mendaftarakan dan menggunakan nama

domain yang berkonotasi dengan merek terkenal

tersebut.



Secara hukum, di dunia

termasuk Indonesia tidak ada satu peraturan

yang dengan tegas mengatur

tindakan cybersquatting ini. Namun secara

eksplisit persoalan cybersquatting ini diatur

dalam di UDRP (Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy) yang dikeluarkan

oleh ICANN.

Content  A - 40%

Content  B - 70%

https://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm


Berkaitan dengan kasus sengketa Nama Domain sudah mulai merebak di Indonesia, perangkat

perundang-undangan yang dapat digunakan adalah:

1. Pasal 72 dan 82 Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, untuk kasus typosquatting;

2. Untuk kasus-kasus cybersquatting dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

undang Pidana Umum, seperti misalnya pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal

493 KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan

Umum, pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

3. Pasal 22 dan 60 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk

tindakan domain hijacking.



Kasus Mustika Ratu VS Martina Berto
Kasus cybersquatting Mustika Ratu VS Martina Berto merupakan kasus perebutan nama domain pertama yang
disidangkan di Indonesia. Tjandra Sugiono pada awal bergabung ke Martina Berto sebagai Manajer Internasional
Marketing bulan September 1999, kemudian melakukan pendaftaran nama domain mustika-ratu.com pada 7
Oktober 1999 kepada Network Sollution di Amerika Serikat.
Mustika Ratu sendiri sebenarnya mempunyai nama domain www.mustika-ratu.co.id. Dengan beranggapan nama
domain mustika-ratu.com sebagai merek dan telah didaftarkan, pada tanggal 4 September 2000 Mustika Ratu
kemudian melaporkan Martina Berto ke Mabes Polri. Perlu diketahui juga bahwa Tjandra Sugiono telah
mengundurkan diri dari Martina Berto sejak tanggal 16 Juni 2000. Sebelum melaporkan ke Polisi, Mustika Ratu
pada tanggal 29 Agustus 2000 di harian Suara Pembaharuan dan 1 September 2000 telah memasang
pengumuman untuk menarik atau mencabut kembali pemuatan nama domain mustika-ratu.com terhitung sejak
tanggal dimuatnya pengumuman tersebut. Ternyata belum habis masa 7 hari tersebut, Mustika Ratu sudah
melaporkan ke Polisi.
Sumber yang sama menyebutkan bahwa tanggal 28 September 2000, nama domain mustika-ratu.com resmi
dicabut dari Network Sollutions. Tanggal 5 Oktober 2000 nama domain tersebut diambil alih oleh Mustika Ratu.
Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2001 persidangan dimulai. Perlu dicatat juga berhubung telah dinyatakan oleh
Tjandra Sugiono maupun Martha Tilaar bahwa pendaftaran nama domain tersebut tidak ada sangkut pautnya
dengan kebijakan Martina Berto, maka Pengadilan sepakat bahwa selaku terdakwa adalah Tjandra Sugiono tanpa
menyeret Martina Berto.
Gugatan Mustika Ratu ternyata kalah ditingkat Pengadilan Negeri, hakim menilai tindakan Tjandra Sugiono tidak
dapat dikenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dan hakim berpendapat nama domain mustika-ratu.com dianggap bukan pesaing PT Mustika Ratu karena dibuat
oleh PT Djago Mas milik Tjandra Sugiono yang bergerak bukan dibidang kosmetik. Mustika Ratu mengajukan
kasasi terhadap putusan ini dan akhirya Tjandra Sugiono dikenai Pasal 382 KUHP dan dihukum selama 4 bulan.



Terima Kasih
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	Mengenai bagaimana agar Anda tidak melanggar hak cipta ketika mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu karya cipta sekaligus untuk menelusuri pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang tidak terdaftar di Daftar Umum Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, misalnya lagu “Pok Ame-ame”, yang dapat Anda lakukan adalah:�a.      Meminta izin dari penerbit pertamanya; atau�b.      Kalau masih belum diketahui dan tidak yakin siapa pemegang hak ciptanya, bisa melakukan pengumuman di surat kabar nasional, dengan memberikan jangka waktu yang patut (kira-kira 14 hari). Hal ini dilakukan untuk mengumumkan kepada publik agar dapat memberitahukan (kepada pihak yang melakukan pengumuman) apabila karya cipta yang dimumkan tersebut merupakan ciptaannya.� Dalam hal pihak yang merasa sebagai pemegang hak cipta yang belum terdaftar, maka yang bersangkutan harus membuktikan bahwa benar karya cipta tersebut adalah ciptaannya.� 
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