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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum 

 Hukum merupakan sistem yang dengan sengaja di rancang untuk 

mengatur dan membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat 

terkontrol. Hukum merupakan aspek terpenting dalam penataan dan pengendalian 

kekuasaan kelembagaan lebih dari itu, hukum mengatur agar pemerintahan 

Negara dapat berjalan dengan baik. Bagi sebuah Negara, hukum merupakan syarat 

mutlak apabila Negara menghendaki adanya rasa tenteram dan damai bagi warga 

negaranya, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini 

dipertegas di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjadi 

landasan hukum negara bahwa “Indonesia adalah merupakan Negara Hukum”. 

Indonesia sebagai Negara Hukum dimana Negara membuat undang-undang yang 

mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan rakyat. Contoh paling umum dapat 

dilihat dari perilaku setiap individu termasuk mereka yang sedang mengendarai 

kendaraan di jalan wajib memiliki lisensi atau ijin mengemudi. Itulah hukum 

didalam praktek. Hukum sudah mengatur bahwa masyarakat harus patuh pada 

undang-undang lalu lintas, namun potret ketertiban lalu lintas tidak menunjukkan 

kepatuhan yang sama. Tidak hanya itu Negara juga memberlakukan hukum yang 

mengatur perilaku penegakan tindak kriminal, ketaatan mengikuti aturan hukum 

perdata, termasuk yang berurusan dengan pajak, hukum bisnis, hingga hukum 

yang mengatur kesehatan dan keluarga. 
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Secara teoritis hukum sendiri memiliki banyak penafsiran. Oleh karena itu dirasa 

perlu untuk memahami lebih dalam apa arti hukum yang sebenarnya. Para ahli 

memaparkan pandangannya mengenai pengertian hukum, sebagai berikut :
1
 

1) Plato, dalam buku nya “Republik”. Menyatakan bahwa Hukum adalah system 

peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. 

2) Aristoteles, menegaskan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan 

yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang 

adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Oleh karena 

kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan 

jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 

3) Austin, menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk 

memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal 

yang berkuasa atasnya.
2
 

4) Bellfoid, memastikan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat 

mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada 

masyarakat. 

5) Mr. E.M. Mayers, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan aturan yang 

mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia 

dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara 

dalam melakukan tugasnya. 

6) Duguit, menyatakan hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, 

aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu 

                                                           
1
 http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html, diakses 

tanggal 22 Maret 2018 Pk. 19:11 wib. 
2
 Friedmann, 1993: 149 

http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html
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masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang 

melanggar peraturan itu. 

7) Immanuel Kant, memberikan pengertian bahwa  hukum adalah keseluruhan 

syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat 

menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan 

hukum tentang Kemerdekaan. 

8) Van Kant, menjelaskan hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang 

bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan 

orang dalam masyarakat. 

9) Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum adalah gejala sosial tidak ada 

masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek 

kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. 

10) S.M. Amir, S.H. mendefinisikan hukum adalah peraturan, kumpulan 

peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 

11) E. Utrecht, menyebutkan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, 

perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan 

seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh 

karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan 

oleh pemerintah atau penguasa itu. 

12) M.H. Tirtaamidjata, S.H., menegaskan bahwa hukum adalah semua aturan 

(norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam 

pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar 

aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya 

orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. 
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13) J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. menyatakan bahwa 

hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan 

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-

badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan 

tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. 

14) Soerojo Wignjodipoero, S.H. mendefinisikan juga bahwa hukum adalah 

himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu 

perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau 

dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. 

15) Dr. Soejono Dirdjosisworo, S.H. menyebutkan aneka arti hukum yang 

meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-udang, keputusan 

hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugas-nya (penegak 

hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum dalam arti sistem 

kaidah, (5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum), (6) hukum dalam 

arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu hukum, (8) hukum dalam arti 

disiplin hukum. 

16) Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. 

menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut: 

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang 

tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 

b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang 

kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 

c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak 

atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 
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d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. 

e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan 

kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 

f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi 

yang menyangkut keputusan penguasa. 

g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan 

timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan. 

h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, 

yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, 

yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari 

konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang siagap baik dan buruk. 

17) Otje Salman, menyatakan bahwa dilihat dari kenyataan sehari-hari di    

       lingkungan masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum      

      terlepas dari apakah itu benar atau keliru, sebagai berikut :  

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, diberikan oleh kalangan ilmuan. 

b. Hukum sebagai disiplin, diberikan oleh filosof, teoritis dan politisi 

(politik hukum). 

c. Hukum sebagai kaidah, diberikan oleh filosof, orang yang 

bijaksana. 

d. Hukum sebagai Lembaga Sosial, diberika oleh filosof, ahli 

Sosiaologi Hukum. 
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e. Hukum sebagai tata hukum, diberikan oleh DPR. Dan eksekutif (di 

Indonesia). 

f. Hukum sebagai petugas, diberikan oleh tukang beca, pedagang 

kaki lima. 

g. Hukum sebagai keputusan penguasa, diberikan oleh atasan dan 

bawahan dalam suatu Instansi atau lembaga negara. 

h. Hukum sebagai proses pemerintah, diberika oleh anggota dan 

pimpinan eksekutif. 

i. Hukum sebagai sarana sistem pengandalian sosial, diberikan oleh 

para pembentuk dan pelaksana hukum. 

j. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg, diberikan oleh 

anggota dan pemuka masyarakat. 

k. Hukum sebagai nilai-nilai diberikan oleh filosof, teorotis (ahli 

yurisprudence). 

l. Hukum sebagai seni, diberikan oleh mereka yang peka terhadap 

lingkungannya; ahli karikatur. 

 Dengan uraian diatas maka cukup lengkap dan memadai pemahaman 

kita tentang arti hukum, baik secara teoritis, filosofi maupun praktis. 

 

1.2           Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State) 

         Negara Kesejahteraan adalah konsep pemerintahan yang 

menempatkan negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan 

mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini 

didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesempatan_setara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribusi_kekayaan&action=edit&redlink=1
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dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu 

memenuhi persyaratan 

minimal untuk menjalani kehidupan yang layak yang  secara umum bisa 

mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial.
3
 

 Menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya adalah tugas utama dari 

sebuah Negara, dalam hal ini tidak terkecuali Indonesia sebagai Negara Kesatuan 

dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 262 juta jiwa di tahun 2016 dan 

terus meningkat. Di Indonesia sendiri konsep pengaturan Negara Kesejahteraan 

(welfare state) ini telah dimasukkan ke dalam dasar Negara Indonesia yakni di 

dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45). Untuk mencapai hal 

tersebut peran aktif pemerintah sangatlah dibutuhkan, dimana pemerintah 

menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak yang sama untuk 

memperoleh standar kesejahteraan minimum, perekonomian Negara yang baik, 

memastikan kehidupan yang layak bagi warga negaranya jauh dari kemiskinan 

dan kebodohan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, 

pekerjaan yang layak , dan lain sebagainya yang mendukung kesejahteraan 

tersebut.  

 Harus diakui Negara Kesejahteraan selalu menghadapi tantangan, dan 

patut dipertanyakan apakah tantangan di masa akan datang akan lebih besar 

mengingat percepatan perkembangan dibandingkan tantangan di masa lalu. Dari 

awal mula kelahiran negara kesejahteraan hingga sekarang, bukanlah hal yang 

baru bahwa kepentingan politik, faktor-faktor kelembagaan telah menjadi 

pendorong perubahan yang penting. Faktor ekonomi, sosial dan lainnya yang 

                                                           
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan, diakses tanggal 22 Maret 2018, Pk. 19.38 

wib. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan
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mendorong perekonomian sebuah Negara juga menjadi faktor  tercapainya sebuah 

Negara Kesejahteraan. Faktor politik menentukan Negara yang memberikan 

kesejahteraan orang banyak ataukah hanya terbatas kepada kesejahteraan pribadi, 

faktor politik menentukan pembiayaan, dan faktor politik menentukan hasil 

distribusi. Hal ini terjadi sampai sekarang, meskipun negara-negara kesejahteraan 

selalu harus menyesuaikan dengan perubahan di sekitarnya, politik, dan faktor-

faktor institusional. Kesemuanya itu menjadi penentu utama nasib negara-negara 

kesejahteraan di masa depan termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

1.3 Indonesia Sebagai Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan  

 Indonesia perlu memiliki perangkat untuk terciptanya sebuah negara 

hukum dan negara kesejahteraan. Diantaranya perangkat pengaturan yang 

lengkap, modern dan memadai untuk mendukung perekonomian dan perdagangan 

yang semakin maju. Hal ini tidak lepas dari kemajuan teknologi yang semakin 

canggih, termasuk didalamnya kemajuan teknologi informasi. 

 Untuk menunjang perekonomian negara terutama didalam dunia bisnis 

saat ini sangatlah diperlukan dukungan teknologi informasi yang dapat 

mempermudah jalannya kegiatan bisnis. Salah satu jenis teknologi informasi yang 

sangat penting adalah software akuntansi. 

 Perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: software) adalah 

istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk 

program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, 
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dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak 

berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer.
4
  

Berikut adalah beberapa jenis dari software yang banyak digunakan :
5
 

a. Perangkat lunak aplikasi (application software) seperti pengolah kata, 

lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti 

OpenOffice.org. 

b. Sistem operasi (operating system) misalnya Linux dan Windows. 

c. Perkakas pengembangan perangkat lunak (software development tool) 

seperti Kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti 

Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. 

d. Pengendali perangkat keras (device driver) yaitu penghubung antara 

perangkat perangkat keras pembantu, dan komputer adalah software yang 

banyak dipakai di swalayan, dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode 

scanner pada aplikasi database lainnya. 

e. Perangkat lunak menetap / Perangkat lunak tegar (firmware) seperti yang 

dipasang dalam jam tangan digital, dan pengendali jarak jauh. 

f. Perangkat lunak bebas (free 'libre' software) dan Perangkat lunak sumber 

terbuka (open source software) 

g. Perangkat lunak gratis (freeware) 

h. Perangkat lunak uji coba (shareware / trialware) 

i. Perangkat lunak perusak (malware) 

 Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus 

perubahan yang terjadi didalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya 

                                                           
4
 https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak, diakses tanggal 22 Maret 2018 Pk. 21.36 wib. 

5
 Ibid 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
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pola pikir, intelektualitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dituangkan 

dalam produk-produk ekonomis. Dalam hal ini perkembangat pesat terjadi di 

bidang teknologi, termasuk teknologi informasi telekomunikasi dan transportasi. 

Oleh karena perkembangan itu, maka komunikasi dari satu tempat ke tempat lain 

pun menjadi lebih mudah. Informasi yang didapat oleh seseorang pun akan lebih 

mudah dan sangat beragam. Saat ini teknologi dapat dikatakan sebagai salah satu 

kebutuhan dasar manusia yang tak terelakkan. Tanpa adanya teknologi, manusia 

tidak akan berkembang sampai sejauh ini. Salah satu contoh perkembangan 

teknologi saat ini juga terjadi di bidang teknologi komputer terutama piranti lunak 

(selanjutnya disebut software computer) yang dapat menunjang kecanggihan yang 

dimiliki oleh alat elektronik tersebut. Beberapa peneliti telah melakukan 

penelitian dengan cara mengembangkan atau menciptakan software-

software baru. Disinilah letak permasalahan terjadi, pengguna yang mengerti 

benar mengenai software ini yang pada awalnya menggunakan software computer 

tersebut untuk kebutuhan penggunaan pribadi menjadi melihat software tersebut 

menjadi sebuah peluang usaha yang menggiurkan. Peluang bisnis dari 

penggunaan software tersebut menjadi suatu usaha pembajakan yang notabene 

merugikan produsen penghasil software tersebut terlebih karena pembajakan 

dilakukan dan di pasarkan di pasar terbuka yang dapat mematikan produsen. 

 Harus dicatat bahwa pembajakan ini tidak hanya dilakukan oleh 

individu-individu saja, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang 

dapat dikatakan cukup besar. Pembajakan ini dilakukan dengan maksud untuk 

tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mendapatkan software tersebut 

namun dapat menikmati keuntungan dari kecanggihan software tersebut tanpa 



11 
 
 

membayarnya. Tidak jarang pemanfaatan merek-merek yang sudah lebih dikenal pada 

saat sekarang juga digunakan sebagai salah satu strategi marketing oleh para pelaku 

pasar, adapun hal tersebut lagi-lagi dilakukan tidak lain karena menjanjikan keuntungan 

besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek yang sudah lebih dikenal 

dibandingkan harus berjuang dari titik nol tanpa dikenal di pasar. 

 Menurut sebuah studi dari Business Software Alliance Indonesia (BSA), 

yang bersama-sama dilakukan dengan International Data Corporation (IDC), nilai 

komersial perangkat lunak ilegal di kawasan Asia Pasifik mencapai $ 18,7 miliar. 

Studi ini juga mengklaim bahwa pendapatan global hilang karena pembajakan 

software melonjak menjadi $ 59 miliar, hampir dua kali lipat pada tahun 2003. 

Bagi Indonesia, studi tersebut mengkonfirmasi bahwa nilai komersial perangkat 

lunak tanpa lisensi yang terpasang pada komputer pribadi mencapai $ 1,32 miliar 

pada tahun 2010. Dalam pengamatan BSA pembajakan tersebut bukan hanya oleh 

pengguna pribadi, namun banyak perusahaan masih belum menyadari bahwa 

mereka menggunakan software illegal.
6
 

 Sejauh ini begitu banyak jenis software yang digunakan baik oleh 

masing-masing individu maupun sebuah perusahaan dalam menjalankan 

usahanya. Salah satunya adalah software akuntansi (selanjutnya disebut software 

accounting). Software accounting menjadi salah satu  bagian dari asset di dalam 

perusahaan, karena software accounting  juga merupakan salah satu perangkat 

pembantu  dalam menjalankan perusahaan. Dalam hal ini software accounting 

membantu perusahaan dalam hal penyajian pembukuan perusahaan secara 

sistematis dan rapih. Secara hukum software yang juga merupakan asset dianggap 

                                                           
6
 https://www.techinasia.com/indonesia-pirating-nation, diakses 18 November 2017 Pk. 15:20 

https://www.techinasia.com/indonesia-pirating-nation
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sebagai suatu jenis benda atau properti seperti benda-benda berwujud lainnya. 

Oleh sebab itu pengembang (yang selanjutnya disebut pemilik) dari software 

mempunyai hak untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkan software tersebut 

tanpa seizin nya. Perlindungan hukum atas hal tersebut didukung dengan Pasal 27 

ayat (2) (Undang Undang Dasar 1945) Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia 

yang berbunyi “Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 

(untuk kepentingan moral dan materiil) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, 

kesusastraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.”
7
   Hal tersebut 

mendorong diberlakukannya Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) 

yang merupakan hak untuk menikmati hasil ekonomis dari suatu kreativitas dan 

objek intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum yang berlaku normatif 

dan komprehensif, termasuk hasil intelektual di bidang teknologi.  

 HKI sendiri pada awalnya berasal dari negara maju di Eropa dan 

Amerika, Negara berkembang saat ini mulai memberikan perhatian lebih pada 

bidang HKI, karena dapat berpengaruh besar pada pendapatan suatu negara seperti 

melalui pajak dari barang atau jasa yang menjadi konsumsi masyarakat. Terkait 

pembajakan terhadap software yang juga merupakan bagian dari asset perusahaan 

di Indonesia bidang HKI menjadi hal yang mendapatkan perhatian lebih. Hal ini 

dibuktikan dengan tergabungnya Indonesia dalam berbagai organisasi 

internasional di bidang HKI, diantaranya World Intellectual Property 

Organization (WIPO), General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan 

World Trade Organization (WTO) yang menggantikan GATT. Disamping itu 

                                                           
7
 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: PT. Alumni, 2011), Hlm 

13-14. 
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Indonesia juga tergabung sebagai anggota Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property (Paris Convention) yang kemudian diratifikasi melalui 

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997.  Di Indonesia HKI ini sudah diatur di 

dalam perundang-undangan, salah satunya undang-undang (selanjutnya disingkat 

UU) Hak Milik Perindustrian yaitu di dalam Reglement Industrieele Eigendom 

Kolonien Stb 545 tahun 1912. Kemudian UU ini diganti dengan UU Merek No. 

21 Tahun 1961 yang pada akhirnya setelah berkali-kali mengalami revisi menjadi 

UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, UU No. 15 Tahun 2001 dan 

yang terbaru UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

(selanjutnya disebut UU Merek). 

 

1.4 Rumusan Masalah   

 Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas 

dapat dilihat bahwa banyak sekali permasalahan disekitar hak atas kekayaan 

intelektual khususnya mengenai pembajakan yang marak terjadi meskipun telah 

tersedia undang-undang yang mengatur tetapi dalam kenyataannya masih terjadi 

penyimpangan dan pelanggaran hukum, padahal dengan adanya hukum 

diharapkan terciptanya suatu kepastian  dan keadilan bagi semua pihak. 

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan masalah yang akan di teliti dalam thesis ini 

adalah : 

1) Bagaimana peraturan mengenai  perolehan hak kekayaan intelektual bagi 

karya software akuntansi  berdasarkan hukum positif Indonesia ? 

2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi software akuntansi 

berdasarkan UU HKI di Indonesia? 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1) Tujuan Penelitian  

 Untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok 

permasalahan yang di ajukan didalam thesis ini, maka dipandang perlu untuk 

memberi batasan sehingga di dalam pembahasan berikutnya hanya terfokus 

kepada permasalahan yang ingin di bahas yakni proses perolehan hak kekayaan 

intelektual (hak cipta, paten & merk) atas software akuntansi  berdasarkan hukum 

positif di Indonesia dan proses perlindungan yang bersifat pencegahan yang dapat 

dilakukan oleh pemilik software akuntansi berdasarkan UU HKI. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kejelasan atas 

permasalahan yang diteliti sekaligus memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

serta memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum. Yang pasti , 

tujuan dari pembuatan thesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

perolehan hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten & merk) atas software 

akuntansi berdasarkan hukum positif Indonesia. Disamping itu  untuk mengetahui 

bagaimana proses perlindungan yang bersifat pencegahan yang dapat dilakukan 

oleh pemilik software akuntansi berdasarkan UU HKI agar perusahaan dapat 

meminimalisir maraknya penggunaan produk yang di kembangkan secara tidak 

benar atau illegal. 

2) Manfaat Penelitian  

Merujuk kepada tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini 

sekurang-kurangnya dapat memberikan kegunaan :  

1) Kegunaan Teoritis  
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep 

maupun teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di 

dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan Hak Kekayaan 

Intelektual 

2) Kegunaan Praktis  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu memberikan 

sumbangan pemikiran kepada pihak perusahaan pengembang 

software yang menjadi objek penelitian ini agar dapat 

meminimalisasi praktek pembajakan terhadap produk software 

yang di kembangkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini dijelaskan mengenai latas belakang dari permasalahan 

yang ada, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, 

kerangka teori, kerangka konsepsional, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis 

dan prinsip dasar, karya-karya lain oleh berbagai penulis yang membahas 

mengenai materi hukum yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas dalam 

proposal ini. Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka 

konsepsional.  Menjelaskan tentang Teori dan Definisi tentang Merek, Hak 



16 
 
 

Merek, Pendaftaran Merek, Jangka Waktu dan Perlindungan Hak Merek terhadap 

produk software.  

 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur 

perolehan bahan penelitian, sifat analisis, serta bahan-bahan yang digunakan 

dibagai menjadi 3 macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Sifat analisisnya adalah sifat analisisnya adalah sifat analisis 

kualitatif dimana menggunakan metode penalaran deduktif. 

 BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, dijelaskan hasil penelitian yang 

diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan 

data dari kepustakaan mengenai proses perolehan hak kekayaan intelektual (cipta, 

paten & merk/cpm) atas software akuntansi berdasarkan hukum positif Indonesia 

serta proses perlindungan yang bersifat pencegahan yang dapat dilakukan oleh 

Perusahaan selaku pemilik software akuntansi berdasarkan UU HKI agar 

perusahaan dapat meminimalisir maraknya penggunaan produk yang di 

kembangkan secara tidak benar atau illegal. 

 BAB  5  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi Penutup pada bab ini, akan menguraikan mengenai Kesimpulan 

dan Saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 




