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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia sebagai negara berkembang berpandangan bahwa ekonomi menjadi 

salah satu faktor penting dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana salah 

satu tujuan pembentukan negara yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dikatakan 

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

mengandung bab mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, hal ini 

menjadi bukti bahwa perekonomian nasional menjadi hal yang penting dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Faktor ekonomi pun juga menjadi sebuah indikator 

bagi negara - negara di dunia untuk menilai kualitas kesejahteraan negara tersebut. 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu elemen yang menjadi faktor yang 

dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara. Indonesia sendiri menduduki 

peringkat ke-10 ekonomi dunia, sebagaimana yang ditetapkan oleh World Bank 

berdasarkan  Purchasing Power Imparity (Paritas Daya Beli). 1  Indonesia sendiri 

sebagai negara berkembang sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Negara 

                                                            
1 Desy Afrianti, Nila Chrisna Yulik, “Indonesia masuk peringkat 10 ekonomi dunia”, 
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/501591-indonesia-masuk-peringkat-10-ekonomi-dunia, 
diakses pada tanggal 29 Mei 2014 



2 
 

berkembang tentu memerlukan inovasi-inovasi yang mampu mendukung kehidupan 

manusia yang lebih bermartabat, lebih murah, dan dapat memberikan faedah pada 

rakyat Indonesia. Teknologi adalah jawaban yang sesungguhnya, inovasi-inovasi 

tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh adanya teknologi yang baik. Seperti 

yang telah disebutkan di atas bahwa Indonesia salah satu negara dengan tingkat 

Purchasing Power Imparity, sehingga teknologi akan sangat berkembang dan 

tujuannya dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tahun 2014 ini 

persaingan bisnis semakin ketat, berdasarkan hasil survei World Economic Forum, 

yang bertajuk The Global Competitiveness Report 2013-2014 menempatkan daya 

saing Indonesia pada peringkat 38 dari 148 negara.2  

Daya saing yang semakin ketat baik dari sisi produksi, ekspor, impor, dan 

kegiatan bisnis lainnya antar negara. Indonesia pun telah menjadi pasar bagi para 

perusahaan yang besar di bidang teknologi, sebut saja Foxconn, Toyota, dan 

perusahaan besar lainnya yang telah membangun pabrik dengan modal besar untuk 

membangun teknologi, dan seakan – akan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar 

dan bukan sebagai penemu atau inventor. Seharusnya Indonesia sebagai negara 

berkembang mampu dalam melakukan penelitian demi penelitian di bidang teknologi. 

Tidak hanya menjadi “budak” di negeri sendiri, tetapi paling tidak dapat 

mempekerjakan tenaga kerja Indonesia secara manusiawi dan produktif serta padat 

                                                            
2  World Economic Forum, “The Global Competitiveness Index 2013–2014 rankings and 2012–2013 

comparisons”,  
http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_Rankings_2013-14.pdf, diakses pada tanggal 17 
Juni 2014 
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karya, sehingga kualitas sumber daya manusia pun unggul dalam berdaya saing di 

mancanegara.  

Di balik semua itu etos kerja masyarakat Indonesia cenderung enggan untuk 

berinovasi karena merasa kalah saing dengan perusahaan teknologi besar yang 

memiliki modal besar, sehingga teknologi yang murah, bersih, dan efisien tersebut 

hanya menjadi angan-angan belaka saja. Masyarakat Indonesia seakan hanya 

dijadikan end user bukan inventor. 

 Kesejahteraan umum sebagai tujuan Bangsa Indonesia seperti yang tertera 

dalam Preambule UUD NRI 1945 hanya akan menjadi sebuah angan-angan belaka 

apabila masyarakat Indonesia hanya menganggap hal tersebut sebagai mimpi bukan 

sesuatu yang harus dikejar untuk dicapai. Indonesia bisa dan mampu untuk berinovasi 

di bidang teknologi. Secara hakiki, teknologi memang diciptakan untuk membuat 

pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, efisien, dan dapat memberikan faedah 

secara paripurna.  

Setiap inovasi yang dihasilkan, tentunya akan mampu memberikan kredit 

tersendiri bagi inventor anak bangsa. Apabila teknologi-teknologi tersebut ditemukan 

oleh orang Indonesia, tentu akan memberikan kemudahan dan teknologi tersebut akan 

lebih murah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan umum bagi segenap Bangsa 

Indonesia. Hasil kinerja pada penemuan-penemuan tersebut di bidang teknologi patut 

dihargai dan dibanggakan sebagai suatu entitas sebuah bangsa. Buah pikir anak 
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bangsa tentu akan memberikan timbal balik yang positif bagi Bangsa Indonesia itu 

sendiri, tentunya dalam melakukan hal ini, memerlukan suatu proteksi. Diharapkan 

hal ini dapat memberikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum yang mana 

telah menjadi cita – cita bersama Bangsa Indonesia. Hal ini harus diakui juga bahwa 

peningkatan daya saing juga menentukan kualitas suatu produk yang dimiliki oleh si 

penemu. Kualitas suatu barang pun juga harus menemukan suatu hal yang berbeda, 

baru, dan memiliki nilai pembeda, tentu kualitas keaslian (genuine) suatu barang 

harus menjadi daya pembeda suatu produk apabila ingin laku di pasaran,  dan tak 

mudah untuk ditiru oleh pihak lain.  

Agar hasil buah pikir yang ditemukan oleh anak bangsa tidak mudah ditiru 

oleh pihak lain, tentunya pemberian suatu reward tersendiri bagi penemu tersebut 

akan memberikan semangat bagi para inventor untuk melakukan penelitian yang 

dapat memberikan manfaat bagi khalayak ramai. Oleh karenanya hasil buah pikir 

tersebut dapat dilindungi oleh suatu perlindungan yang dinamakan perlindungan 

secara hukum yaitu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 

Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan suatu hasil yang berasal dari 

buah pikir manusia yang dapat menghasilkan suatu produk maupun proses. Elemen 

dari Hak Kekayaan Intelektual ini memang dapat dikatakan takkan dilepas daripada 

salah satu factor pembangun perekonomian bangsa, karena dalam Hak Kekayaan 

Intelektual terdapat sebuah sistem didalamnya dimana suatu siklus ekonomi atau 

economic cycle akan terwujud melalui mekanisme reward bagi orang yang 
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menciptakan suatu hasil karya yang berasal dari buah pikirnya sendiri. Tentu sebagai 

sebuah instrumen ekonomi Hak Kekayaan Intelektual harus dijaga dan tidak boleh 

dikesampingkan perlindungannya. Apabila hal ini terus djaga dan melahirkan sebuah 

economic cycle trend, hal ini akan menimbulkan inovasi-inovasi yang baru dan 

menggenjot daya saing serta penemuan di Indonesia. Sangat positif apabila produk 

maupun suatu proses yang dihasilkan oleh anak bangsa dapat memiliki daya saing 

serta kompetensi yang mumpuni untuk dapat diperdagangkan di pasar global.  

Kehidupan masyarakat ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 

yang akan berlangsung pada 1 Januari 2015  akan di rasakan pula bagi Indonesia 

sebagai salah satu pihak akan menghadapi sebuah fenomena pasar bebas ASEAN, 

tidak hanya pada komoditi barang tetapi juga jasa. Sebagai suatu peserta yang masuk  

ke dalam komunitas tersebut, Indonesia harus siap untuk mengantisipasi arus ombak 

barang maupun jasa yang akan secara masif menghujani pasar Indonesia dengan jauh 

lebih bebas, baik investasi, maupun divestasi yang akan dilakukan oleh banyak 

investor dari sekeliling wilayah ASEAN. Terlebih lagi di bidang teknologi yang 

kegunaannya berada dalam dunia industri, karena perusahaan – perusahaan yang 

kebanyakan memiliki kantor pusat di Sillicon Valley, Amerika Serikat itu melihat 

peluang berinvestasi di negara ASEAN sangat besar dengan adanya pasar bebas di 

negara-negara ASEAN yang mendapat insentif tertentu dari segi perdagangan 

internasional.  
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Berangkat dari sebuah pendapat Volker Grassmuck yang mengatakan bahwa 

“The Ultimate promise of technology is to make us master of a world that we 

command by the push of a button” (janji besar dari penguasaan teknologi akan 

membuat kita menguasai dunia dengan menekan sebuah tombol). 3  Hal ini 

menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak dan tidak ketinggalan sebagai negara 

berkembang untuk mengembangkan sisi teknologi, tentu dalam hal ini kaitan dengan 

sesuatu hal yang diaplikasikan dalam dunia industri. Teknologi tersebut sudah seakan 

menjadi kebutuhan primer bagi warga dunia. Karena teknologi sudah digunakan 

dalam berbagai tingkatan usia manusia, mulai dari anak-anak, hingga orang dewasa, 

bahkan lansia pun telah memanfaatkan teknologi untuk mencukupi serta memenuhi 

kebutuhan yang mereka inginkan. Tentu potensi akan perkembangan teknologi terus 

meningkat, khususnya hal - hal yang dapat diaplikasikan ke dalam industri. 

Dibutuhkan suatu perlindungan di bidang industri dari sisi Hak Kekayaan Intelektual, 

karena penemuan – penemuan tersebut pun adalah hasil dari buah pikir manusia, 

perlindungan terhadap penemuan-penemuan tersebut adalah paten. 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan TRIPS juga secara substantif menyumbang pada perkembangan 

sistem Hak Kekayaan Intelektual internasional. Pada umumnya HAKI berhubungan 

                                                            
3 Piotr Kowalczyk,”50 best technology quotes” 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sjyqvF5wMCEJ:ebookfriendly.com/best-
technology-quotes/+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a diakses pada tanggal 17 Juni 
2014 



7 
 

dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.4 

Perlindungan yang mengatur di bidang teknologi serta penerapannya di ranah industri 

adalah paten. Paten merupakan hak secara ekslusif yang melindungi invensi atau 

penemuan yang dapat diterapkan dalam ranah industri, paten juga merupakan hak 

eksklusif yang diberikan oleh negara.  

Syarat diberikan suatu paten oleh negara, terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) 

UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dikatakan bahwa :  

“Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta 
dapat diterapkan dalam industri”  

 
Oleh sebab itu syarat mutlak yang harus dimiliki setiap invensi adalah invensi 

tersebut harus memiliki kebaruan, invensi tersebut harus mengandung suatu langkah 

yang tidak dapat diduga, dan invensi tersebut harus dapat diaplikasikan di dunia 

industri. Indonesia telah meratifikasi Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang 

Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 

 Maka Indonesia pun wajib melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan 

suatu payung hukum yang jelas, dan paten adalah salah satu pilar Hak Kekayaan 

Intelektual yang patut dilindungi oleh sebuah undang-undang. Melihat ke depan, 

sistem pembayaran sudah tidak lagi menggunakan uang kertas atau uang koin, tetapi 

sudah menggunakan teknologi yang semakin membuat segala sesuatu praktis serta 

efisien. Hal ini dapat dilihat apabila telah terciptanya sebuah alat pembayaran yang 

                                                            
4 Tim Lindsey, (ed.),  Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,  (Bandung: PT Alumni, 2006), hal.3 
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sah, yang menyerupai uang dalam bentuk kartu yaitu kartu kredit. Hal ini merupakan 

sebuah penemuan yang invensinya di bidang teknologi. Transaksi yang dilakukan 

sudah tidak pada cara yang konvensional, tetapi dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja dengan menggunakan prosedur  secara online dan menggunakan jaringan 

internet (World Wide Web).  

Hal ini dapat dikategorikan pada Kedudukan internet sebagai media 

penghubung menjadi sangat diandalkan manusia di abad ke -21 ini. Mulai dari anak 

kecil hingga orang dewasa telah mengenal bahkan menggunakan internet. Sama hal 

nya dengan prosedur pembelian barang maupun jasa, hanya mengacu pada komputer, 

maka kita dapat melakukan transaksi pembayaran dengan aman dan nyaman. Akan 

tetapi penemuan akan pembayaran dengan metode online  ini, telah menjadi 

fenomenal dan menjadi sangat diandalkan pada saat ini.  

Pada transaksi yang tidak konvensional, kartu kredit adalah alat tukar yang 

sah sebagai suatu sistem pembayaran dimana pembeli hanya menyerahkan nomor 

kartu, lalu dimasukkan ke dalam suatu sistem, lalu terjadilah transaksi pembayaran. 

Akibatnya cara seperti ini berkembang menjadi sebuah metode pembayaran yang 

dikenal dan patut diberi perlindungan dari sisi Hak Kekayaan Intelektual karena hal 

ini merupakan buah pikir yang dihasilkan oleh manusia. Dan sistem & metode 

pembayaran ini diberikan perlindungan paten di Indonesia, dengan nomor sertifikat 

paten : ID 0 012 899 yang di mohonkan oleh Bagus Tanuwidjaja.  



9 
 

Dalam tugas akhir ini, ditemukan sebuah isu hukum yang terdapat dalam 

sistem & metode pembayaran online yang diberikan oleh negara kepada Bagus 

Tanuwidjaja. Di lain pihak, program pembayaran tiket secara online yang diterbitkan 

oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) bekerja sama dengan beberapa bank, salah satu 

yang secara khusus disini adalah Bank Central Asia selaku pihak bank yang pertama 

kali mengumumkan kepada publik bahwa bank tersebut dapat membantu melakukan 

menyelesaikan transaksi pembayaran pada calon penumpang yang akan terbang 

dengan pesawat Garuda Indonesia. Hal ini diluncurkan dengan tujuan agar 

memudahkan calon penumpang dalam melakukan pembayaran, dengan tidak perlu 

datang ke kantor cabang atau representative office dari Garuda Indonesia, tetapi 

cukup membayar via online yang disediakan oleh bank-bank tersebut yang 

menyediakan layanan serta bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Bagus 

Tanuwidjaja selaku pihak yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang 

mendaftarkan pertama kali ke kantor paten, dan telah mendapatkan sertifikat paten 

dengan nomor ID 0 012 899, merasa haknya sebagai seorang inventor yang sah, 

dilanggar oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan menerbitkan sistem 

pembayaran online, bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia. Kemudian 

diajukan gugatan pembatalan paten oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) sebagai 

Penggugat melawan Bagus Tanuwidjaja sebagai Tergugat pada Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat.  
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Akan tetapi obyek sengketa yang dikemukakan, bukanlah merupakan obyek 

yang dapat diberikan paten yang seharusnya dikemukakan oleh undang-undang, 

karena obyek sengketa ini merupakan program komputer sehingga dapat dilindungi 

pula dari sisi hak cipta, yang mana telah menjadi obyek hak cipta sebagaimana 

dimuat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga merupakan perlindungan 

yang dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual lainnya, ada pendapat yang 

berasal dari Insan Budi Maulana yang mengatakan bahwa hal ini bisa saja menjadi 

obyek perlindungan dari rahasia dagang5, mengingat ini adalah metode yang dimiliki 

suatu perusahaan, bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan terdapat usaha untuk 

menjaga kerahasiaannya. Metode atau langkah mengenai sistem pembayaran demi 

pembelian tiket yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, di klaim menjadi sebuah 

invensi yang tidak memiliki kebaruan, tidak mengandung langkah yang tidak dapat 

diduga, dan tidak dapat diaplikasikan pada industri, serta hal ini tidak menjadi invensi 

yang dapat diberikan paten. Invensi yang mempengaruhi dunia bisnis ke depan, 

dengan semakin majunya peradaban dunia, otomatis cara seperti ini akan banyak 

dipakai, dan nyatanya telah digunakan di hampir seluruh website penerbangan dunia, 

dalam hal pembayaran tiket mereka.  

Isu hukum tersebut terdapat pada obyek yang menjadi pembahasan dari 

penulisan tugas akhir ini yakni “grey area” (wilayah abu-abu) di mana setiap rezim 

                                                            
5 Sutan Nasution, “Sengketa Paten Sistem Pembayaran On-Line”, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18317/sengketa-paten-sistem-pembayaran-ionlinei 
diakses pada tanggal 14 juli 2014  
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Hak Kekayaan Intelektual dapat melindunginya, dan ketika terjadi sebuah sengketa di 

rezim yang berbeda, pengguna perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merasa 

dibingungkan dengan fenomena yang terjadi. Kemudian, tidak ada suatu 

perlindungan yang pasti terhadap obyek yang dapat dipatenkan seperti ini, dan 

ternyata program komputer sebagaimana menjadi obyek penelitian ini telah 

didaftarkan ciptaannya pada Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor 029343, 

dan tanggal serta tempat pertama kali diumumkan adalah 1 Juli 2004, di Jakarta.  

Kemudian masalah ini mengakibatkan adanya tumpang tindih antara rezim Hak 

Kekayaan Intelektual yang satu dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual lainnya, 

sehingga adanya ketidakharmonisan antar rezim, dan mengakibatkan jaminan akan 

kepastian hukum akan menimbulkan cacat cela juga di kemudian hari, terbukti 

adanya ketidakpastian hukum dengan timbulnya kasus yang menjadi pendekatan 

kasus yang akan digunakan.  

Dalam obyek penelitian ini sedikitnya digunakan 3 rezim Hak Kekayaan 

Intelektual dapat disematkan sebagai payung hukum yang tepat untuk dipakai pada 

obyek tersebut, yaitu paten, hak cipta, dan rahasia dagang. Tentu hal ini menggugah 

penelitian untuk dilakukan demi menjaga asas kepastian hukum sebagai salah satu 

tujuan hukum yang sangat dijunjung tinggi penerapannya. Sehingga terdapat suatu 

masalah hukum yang dapat diteliti lebih lanjut untuk didapatkan penyelesaiannya. 

Diajukan gugatan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan nomor register 

perkara 54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. pada Pengadilan Niaga Jakarta 
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Pusat, kemudian berlanjut pada tingkat kasasi dengan nomor register perkara 

09/K/N/HaKI/2007, hingga berakhir pada Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, 

dengan nomor register perkara 048 PK/Pdt.Sus/2008.  

Deklarasi norma yang merupakan pegangan ataupun dasar pijakan dari suatu 

skripsi dengan jenis penelitian hukum normatif dan harus sejalan dengan topik 

skripsi. Dalam skripsi ini ditunjukkan satu ketentuan yang diteliti dalam penelitian 

atas isu yang diangkat dalam skripsi ini.  

Ketentuan tersebut adalah : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta . 

Dari norma diatas, dasar hukum yang dijadikan dasar penelitian / deklarasi 

norma dalam skripsi ini adalah Pasal 91 ayat (1) huruf a, ayat (2), junctis Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Penjelasan umum 1. a. ii. (3) c., Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2001 tentang Paten  dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: 

(1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 
 

Pasal  91 
(1) Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila: 
a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, 
atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan; 
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(2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. 
 

Pasal  3 
(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut 
tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. 
(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam 
suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang 
memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: 
a. Tanggal Penerimaan; atau 
b. tanggal prioritas. 
(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan 
pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang 
dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal 
Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. 
 

Pasal 5 
Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat 
dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan. 
 

 
 
 
 

Pasal 7 
Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang: 
a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas 
agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; 
b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang 
diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; 
c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau 
d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; 
    ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali 

proses non-biologis atau proses mikrobiologis. 
 

Penjelasan Umum 
Invensi tidak mencakup: 
(1) kreasi estetika; 
(2) skema; 
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(3) aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: 
a. yang melibatkan kegiatan mental, 
b. permainan, 
c. bisnis; 
(4) aturan dan metode mengenai program komputer; 
(5) presentasi mengenai suatu informasi.  
 
(2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
 

Pasal 12 ayat (1) 
Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang 
ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 
diterbitkan, 
dan semua hasil karya tulis lain; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,                  
seni 
pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 
g. arsitektur; 
h. peta; 
i. seni batik; 
j. fotografi; 
k. sinematografi; 
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil 
pengalihwujudan. 
 

Permasalahan diatas, berikut kasus yang dipaparkan, merupakan 

permasalahan baru yang belum pernah diulas secara akademik, terutama  mengenai 

solusi, permasalahan dan alternatif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkatnya 

menjadi karya tulis dengan judul 
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“ASPEK YURIDIS MENGENAI SISTEM DAN METODE PEMBAYARAN 

ONLINE YANG DIBERIKAN PATEN (PENDEKATAN KASUS: PT. Garuda 

Indonesia (Persero) vs Bagus Tanuwidjaja)” 

1.2  Rumusan Masalah 

     Setelah mengulas konstatasi keadaan dan latar belakang permasalahan di atas, 

selanjutnya dirumuskan dua masalah pokok yang perlu di bahas sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana pembatalan invensi milik Bagus Tanuwidjaja yang 

berwujud program komputer serta mengandung metode bisnis atas 

perlindungan paten ? 

b. Bagaimana penyelesaian atas ketidakharmonisan perlindungan yang 

diatur dalam beberapa rezim Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi 

dalam kasus antara PT. Garuda Indonesia (Persero) vs Bagus 

Tanuwidjaja ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pembatalan invensi milik Bagus Tanuwidjaja yang 

berwujud program komputer serta mengandung metode bisnis atas 

perlindungan paten.  

b. Untuk menemukan penyelesaian atas ketidakharmonisan perlindungan 

yang diatur dalam beberapa rezim Hak Kekayaan Intelektual yang 
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terjadi dalam kasus antara PT. Garuda Indonesia (Persero) vs Bagus 

Tanuwidjaja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para 

praktisi hukum, dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 

khusususnya di bidang Paten. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi 

masukan serta pengetahuan baru mengenai perlindungan yang tepat bagi 

invensi yang berhubungan dengan sistem pembayaran atau teknologi yang 

menggunakan sistem komputer.  

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah sumbangsih 

serta masukan dalam pengembangan ilmu hukum Hak Kekayaan 

Intelektual, khususnya dalam bidang Paten. Manfaat teoritis ini, terutama 

berkenaan dengan norma pengaturan mengenai perlindungan yang 

berkaitan dengan invensi yang berhubungan dengan  sistem pembayaran 

atau teknologi yang menggunakan sistem komputer. 

1.5       Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari 

isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk 
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membahas tema pokok dari skripsi ini, yang disusun 

secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini terdapat 2 (dua) sub bahasan 

yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Terdapat 

pula uraian secara lebih kompherensif secara garis 

besar mengenai, Paten secara umum, TRIPS, teori-teori 

umum Paten, pendaftaran & pembatalan Paten di 

Indonesia, pengertian hak cipta, perlindungan hak cipta, 

batasan dengan Hak Cipta sebagai suatu invensi yang 

saling berhubungan antar rezim Hak Kekayaan 

Intelektual.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum bersifat normatif dengan cara pandang 

preskriptif, sebagai obyek penelitian, bahan hukum baik 

primer maupun sekunder, serta bahan non hukum yang 

menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta 

hambatan dan penanggulangan yang dialami oleh 
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penulis selama penelitian, akan diuraikan dalam bab 

ini.  

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan 

penelitian berikut dengan solusi atau pemecahan 

terhadap masalah hukum yang dihadapi, dilandasi pada 

teori hukum, prinsip hukum, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jawaban atas isu hukum yang 

menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini akan 

dituliskan dalam bab ini.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang 

dilakukan yang diberikan atas masalah hukum yang 

telah ditemukan solusinya berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan atas isu hukum, dan saran yang berupa 

rekomendasi yang ditujukan untuk manfaat penelitian 

hukum yang bersifat normatif, dengan menghasilkan 

sebuah preskripsi di masa yang akan datang.  
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