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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal dengan HKI adalah 

istilah resmi yang digunakan untuk hak yang diberikan atas karya-karya 

pemikiran manusia tertentu yang memiliki nilai ekonomis.1 Pada dasarnya 

definisi HKI sulit untuk ditemukan karena HKI meliputi objek perlindungan 

yang sangat luas dan juga memiliki karakteristik serta cara perlindungan yang 

berbeda-beda atau tidak persis sama antara satu bidang HKI dengan bidang 

HKI lainnya. 

Perlindungan hukum diberikan kepada individu yang menghasilkan 

kreasi intelektual. HKI pada awalnya lahir dari sistem hukum barat sebab 

hukum adat tidak mengenal perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi 

atas kreasi intelektual manuia, kemudian Konvensi Paris juga menunjukkan 

betapa pentingnya HKI sebagai suatu bentuk perlindungan yang vital.2 HKI 

juga merupakan suatu bentuk hak milik (property rights). Pemegang hak pada 

 
 1 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P. Buku Pintar HAKI dan Warisan 
Budaya, Cetakan ke II, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 9 

2 World intellectual Property Organization. “What is Intellectual Property?”, 
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf>, diakses pada 30 
November 2019 
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HKI serupa dengan hak milik pada benda dalam Buku II KUH Perdata, dalam 

arti pemilik hak nya adalah individu dan bukan masyarakat.3 

Pemilik hak pada HKI mempunyai kekuasaan (kewenangan) yang bersifat 

eksklusif atas objek yang dimiliki untuk melarang dan memberi ijin pihak lain 

untuk eksploitasi hak yang dimiliki pemegang HKI. Sistem HKI merupakan 

hak privat (private rights), yang merupakan ciri khas HKI. 

Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya 

intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu 

pelaku HKI (inventor, inventor, pendesain, dan sebagainya) tidak lain 

dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.4 Konsep 

mengenai HKI dapat dirumuskan sebagai berikut:5 

1. Inventor maupun inventor beserta karya dan/atau invensi yang 

dihasilkannya harus diakui dan dihargai.  

2. Inventor maupun inventor memiliki hak moral (pengakuan atas 

dirinya sebagai pembuat karya/invensi) dan juga memiliki hak 

ekonomi atas hasil karya tersebut. 

3. Inventor maupun inventor diberikan perlindungan hukum dalam 

suatu periode tertentu untuk bisa menikmati hak ekonomi atas hasil 

karya/ invensinya (hak monopoli kreator).  

 
3 C. Ria Budiningsih, “Pengertian Pokok Dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual”, http://e-

jurnal/peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/466/pdf, diakses pada 30 November 2019 
4 Rachmadi Usman, Sistem Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 

76  
5 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights), 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 40  
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4. Karya/invensi yang telah melewati periode waktu tertentu akan 

diberikan kepada masyarakat umum untuk bisa menikmatinya 

dengan akses yang lebih terbuka (tidak perlu membayar untuk bisa 

menikmati hasil karya tersebut). 

5. Sejarah hak kekayaan intelektual menunjukkan adanya 

kecenderungan memperpanjang perlindungan hak monopoli 

inventor. 

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dalam 2 kategori, yaitu:6 

1. Hak Cipta;  

2. Hak Kekayaan Industri yang meliputi:  

a. Hak Paten  

b. Hak Merek  

c. Hak Desain Industri  

d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  

e. Hak Rahasia Dagang  

f. Hak Indikasi Geografis.  

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kecerdasan buatan (A.I) telah 

mengalami perkembangan yang pesat selama beberapa tahun belakangan. Hal 

ini dibuktikan dengan prestasi kecerdasan buatan yang mengalahkan manusia 

 
6 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 87  
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di beberapa bidang, seperti memenangkan kompetisi Jeopardy!7, 

mengalahkan juara Catur Jepang Go, menyamar sebagai asisten dosen, 

meliputi acara Olimpiade Rio8 2016, dan bahkan bekerja sebagai pengacara 

di bidang kepalilitan9.10  

Kecerdasan buatan sendiri tidak mempunyai definisi yang tetap, tetapi 

apabila dilihat secara garis besar maka kecerdasan buatan adalah kemampuan 

sebuah perangkat lunak (software) atau mesin untuk memproses informasi, 

membuat keputusan, dan mengambil tindakan untuk memenuhi sebuah 

tujuan tertentu.  

Kecerdasan buatan pada masa kini telah mempunyai tingkat adaptasi 

yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kecerdasan buatan tradisional 

yang hanya memproses data melalui aturan-aturan yang telah ditentukan 

 
 7 Teknologi AI yang ikut dalam kompetisi Jeopardy! ini dinamakan Watson yang 
merupakan mesin penjawab pertanyaan yang telah diperjuangkan oleh para peneliti kecerdasan 
buatan selama beberapa dekade, di mana Watson diciptakan mirip dengan komputer yang ada di 
“Star Trek” yang dapat memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bahasa sehari-
hari. Lih. The New York Times, “Computer Wins on ‘Jeopardy!’ : Trivial, It’s Not”, 
<https://www.nytimes.com/2011/02/17/science/17jeopardy-watson.html>, diakses pada 11 
November 2019 
 8 Washington Post menggunakan sebuah AI yang diberikan nama Heliograf dalam 
melaporkan berita-berita seputar Olimpiade Rio 2016, di mana Heliograf akan melaporkan berita 
secara real-time dari ajang olahraga antar negara terbesar di dunia tersebut. Lih. The Washington 
Post, “The Washington Post Experiments with Automated Storytelling to Help Power 2016 Rio 
Olympics Coverage”, <https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2016/08/05/the-washington-post-
experiments-with-automated-storytelling-to-help-power-2016-rio-olympics-
coverage/?noredirect=on&utm_term=.ee345287faf5>, diakses pada 11 November 2019 
 9 Ross, teknologi artificial intelligence yang telah bergabung dengan jajaran firma hukum 
BakerHostetler, yang mempekerjakan sekitar 50 pengacara manusia hanya dalam praktik kepailitan. 
Ross berperan sebagai peneliti hukum untuk perusahaan, bertanggungjawab untuk menyaring ribuan 
dokumen hukum untuk mendukung kasus-kasus perusahaan. Lih. The Washington Post, “Meet 
‘Ross,’ The Newly Hired Legal Robot”, 
<https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2016/05/16/meet-ross-the-newly-hired-
legal-robot/?utm_term=.9a8adb7122d6>, diakses pada 11 November 2019 

10 Shierine Wangsa Wibawa, “Ini 4 Bukti Kecerdasan Buatan Sudah Kalahkan Manusia”, 
<https://sains.kompas.com/read/2017/06/06/205914123/ini.4.bukti.kecerdasan.buatan.sudah.kalah
kan.manusia?page=all>, diakses pada 30 November 2019 
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sebelumnya, kecerdasan buatan masa kini dapat memproses informasi yang 

berubah senantiasa dan apabila diperlukan maka tujuan dari kecerdasan 

buatan dapat berubah dan berkembang dari semula akibat dari perubahan 

informasi tersebut. Tetapi perkembangan kecerdasan buatan yang pesat ini 

juga menimbulkan suatu masalah yang tidak dapat terhindarkan, salah 

satunya adalah ciptaan dari sebuah kecerdasan buatan.  

Timbul sebuah pertanyaan, apakah ciptaan dari kecerdasan buatan dapat 

dipatenkan atau tidak? Lalu siapa yang memegang hak untuk paten tersebut? 

Apakah sang inventor kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan itu sendiri? 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten juga tidak menyebutkan 

masalah ini secara spesifik.  

Oleh karena itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

dan membahas secara jelas mengenai hak paten seperti apa yang timbul dari 

ciptaan oleh kecerdasan buatan. Penulis akan membahasnya dalam penulisan 

skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Hak Paten yang Diajukan 

oleh Entitas Kecerdasan Buatan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan hukum terkait dengan hak paten yang diajukan oleh entitas 

kecerdasan buatan sesungguhnya sangat beragam dan luas. Tetapi dari 

keragaman dan luasnya cakupan permasalahan yang ada, penulis mengangkat 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimana pengaturan hak paten yang diajukan oleh entitas 

kecerdasan buatan menurut sistem hukum Indonesia? 

2. Bagaimana pengaturan hak paten yang diajukan oleh entitas 

kecerdasan buatan menurut sistem hukum Amerika Serikat, Uni 

Eropa, dan Inggris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk memahami dan menganalisis mengenai paten yang diajukan 

oleh entitas kecerdasan buatan dalam sistem hukum Indonesia 

2. Untuk membandingkan hukum nasional dengan Amerika Serikat, 

Uni Eropa, serta Inggris mengenai paten yang diajukan oleh 

kecerdasan buatan sehingga mampu memajukan hukum nasional, 

terutama di bidang HKI, pada kemudian hari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi 

ilmu pengetahuan yang sudah ada, khususnya mengenai paten agar bisa 

dilahirkan peraturan-peraturan hukum baru, yang lebih spesifik mengatur 

mengenai paten yang diciptakan oleh kecerdasan buatan beserta 

perizinannya dan memberi pengetahuan dan masukan bagi ilmu 
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pengetahuan yang sudah ada dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual agar 

lebih hati-hati dan tidak merugikan orang lain. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang kritis bagi 

penulis mengenai suatu analisis hukum mengenai kecerdasan buatan yang 

mengajukan paten berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang 

Paten juga dapat memberi pengetahuan bagi para mahasiswa pada 

umumnya agar bisa lebih memahami mengenai hukum yang dimiliki oleh 

Indonesia, bagi para inventor kecerdasan buatan dengan kecerdasan buatan 

mereka agar memahami kedudukan mereka di dalam Undang-Undang 

Paten. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara 

sistematik yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang memuat 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan mengenai Analisis Yuridis 

Mengenai Hak Paten yang Diajukan Kecerdasan Buatan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang 

berisikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual, di mana terdapat 

pengertian-pengertian yang membatasi penulisan penelitian dengan 

tidak keluar dari topik yang hendak dibahas. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode penelitian 

yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatis secara 

kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan-rumusan yang 

terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi 

hukum, bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan 

penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan 

yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana 

penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, 

bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik 

yang dipilih dalam karya tulis ini.  

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab analisis hasil penelitian, penulis menganalisis mengenai 

hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimana kedudukan hukum kecerdasan buatan sebagai subjek 

hukum dalam sistem hukum Indonesia? 

2. Bagaimana pengaturan hak paten yang diajukan oleh kecerdasan 

buatan menurut sistem hukum Amerika Serikat dan Eropa? 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan 

pada hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan 

yaitu mengenai fenomena kecerdasan buatan dapat memiliki sebuah 

paten atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


