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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

4.1. Kedudukan Hukum Kecerdasan Buatan Sebagai Pemohon Paten 

dalam Sistem Hukum Indonesia 

Teknologi telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak pertama kali 

dibuat, bermula dari komputer yang dibuat oleh Charles Babbage hingga 

mobil Tesla berbasiskan komputer penuh yang dibuat oleh Elon Musk.49 

Barulah dibuat sebuah cabang teknologi berbasiskan komputer dengan 

nama kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan 

sendiri pertama kali dibuat oleh Alan Turing, di mana dia membuat mesin 

Bombe untuk mengirimkan pesan secara aman untuk para pasukan Jerman 

pada saat Perang Dunia II.50 Mesin inilah yang menjadi fondasi bagi 

kecerdasan buatan sampai sekarang, di mana kecerdasan buatan dibuat 

sedekat mungkin dengan manusia sehingga pada akhirnya mereka dapat 

berpikir dan berinteraksi sendiri tanpa perlu adanya perintah dari siapapun.  

Namun ternyata perkembangan kecerdasan buatan ini tidaklah selalu 

membawa dampak yang baik, berbagai permasalahan juga timbul akibat 

dari kecerdasan buatan yang semakin maju. DABUS, yang merupakan 

singkatan dari Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, 

merupakan salah satu contoh kecerdasan buatan yang membuat suatu 

 
49 Gerrardus Tutang, Evolusi Komputer, (Jakarta: Datakom, 2015), hal. 55  
50 S. Barry Cooper dan Jan Van Leeuwen, “Alan Turing: His Work and Impact”, (London: 

Elsevier, 2013), hal 413  
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komplikasi karena dia mengajukan hak paten atas invensi dia sendiri.51 

DABUS berhasil membuat 2 (dua) desain yang inovatif, pertama adalah 

tempat minuman yang mampu merubah bentuknya, dimana dapat dilihat 

bentuk dan cara kerjanya dari gambar-gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bentuk dari Fractal Container  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Cara kerja Fractal Container 

 
 51 Martin Coulter, “Patent agencies challenged to accept AI Inventor”, 
https://www.ft.com/content/9c114014-b373-11e9-bec9-fdcab53d6959, diakses pada 1 Oktober 
2019  
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Kedua adalah sebuah sistem penerangan yang dapat memicu perhatian 

dengan pola yang unik apabila berada dalam keadaan darurat, dimana dapat 

dilihat bentuk dan cara kerjanya dari gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bentuk dari Neural Flame 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Cara kerja Neural Flame 

Stephen Thaler, yang merupakan inventor dari DABUS, bekerjasama 

dengan Ryan Abbot, yang merupakan professor hukum dan ilmu kesehatan 

dari Universitas Surrey beserta timnya untuk mengajukan paten atas 2 

(dua) invensi yang dibuat oleh DABUS. Tidak main-main, mereka bahkan 
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langsung mengajukan paten ini ke 3 (tiga) lembaga sekaligus, yaitu The UK 

Intellectual Property Office, The European Patent Office, dan The US 

Patent and Trademark Office.  

Selain DABUS, terdapat juga kecerdasan buatan yang nyaris 

memenangkan penghargaan literatur di Jepang di mana kecerdasan buatan 

yang tidak bernama tersebut menulis buku berjudul “The Day a Computer 

Writes A Novel” bersama dengan Hitoshi Matsubara yang merupakan 

Professor dari Universitas Future Hakodate.52 Meskipun pada akhirnya 

mereka tidak menang dan tidak mengajukan hak cipta atas ciptaannya 

tersebut, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kecerdasan buatan telah 

mampu melakukan hal-hal yang selayaknya manusia lakukan dan 

dampaknya terhadap kehidupan manusia sudah tidak bisa dihiraukan lagi. 

Kembali kepada DABUS, dimana DABUS sendiri bukan merupakan 

kecerdasan buatan pada umumnya karena Stephen Thaler memang dengan 

sengaja mencampurkan “suara/kebisingan” pada jaringan syaraf DABUS 

sehingga kecerdasan buatan tersebut memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan ide-ide dengan sendirinya yang tidak biasa / unik.53 Hal 

inilah yang membuat DABUS mampu membuat sebuah invensi tanpa ada 

campur tangan dari manusia sama sekali karena dia memang dibuat untuk 

 
 52 Natalie Shoemaker, “Japanese AI Writes a Novel, Nearly Wins Literary Award”, 
<https://bigthink.com/natalie-shoemaker/a-japanese-ai-wrote-a-novel-almost-wins-literary-
award>, diakses pada 1 Oktober 2019 
 53 Leo Kelion, “AI system ‘should be recognised as inventor’”, 
<https://www.bbc.com/news/technology-49191645>, diakses pada 2 Oktober 2019  
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membuat sesuatu, bukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

masalah.  

Alasan Stephen Thaler untuk mencantumkan DABUS, bukan dia 

sendiri, sebagai inventor juga dikiranya tepat. Karena Stephen Thaler tidak 

memberikan perintah, mempunyai keahlian atau bahkan pengetahuan sama 

sekali mengenai invensi yang dibuat oleh DABUS. Oleh sebab itu, beliau 

berpendapat bahwa sudah benar pada akhirnya apabila DABUS yang 

dicantumkan sebagai inventor dari 2 (dua) invensi dia sendiri. 

Letak permasalahan utama berada pada pada hak penemu 

(inventorship) dan hak kepemilikan (ownership) dari 2 (dua) invensi 

DABUS, dikarenakan DABUS sendiri bukanlah inventor pada umumnya 

sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban selayaknya orang biasa. Hak 

paten pun tidak bisa diberikan kepada Stephen Taler karena telah 

dijelaskan sebelumya bahwa beliau tidak berkontribusi sedikitpun dalam 

pembuatan invensi-invensi DABUS.  

Robert Jehan, seorang pengacara dari Williams Powel, menjelaskan 

bahwa perlu adanya perubahan pandangan dari kecerdasan buatan sebagai 

“alat” semata yang memerlukan sebuah perintah dari manusia. Karena 

apabila kasusnya seperti itu maka hak inventor dengan mudahnya diberikan 

kepada inventor dari kecerdasan buatan tersebut. DABUS tidak boleh 

dipandang sebagai “alat” semata karena seperti yang sudah dijelaskan 
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sebelumnya, DABUS tidak menerima input sama sekali dari manusia atas 

2 (dua) invensi dia.54  

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (yang 

selanjutnya disebut sebagai UU Paten) tidak terdapat pengaturan sama 

sekali mengenai invensi yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Kekosongan 

hukum ini menimbulkan suatu masalah apabila terdapat kasus seperti 

DABUS yang membuat suatu invensi tetapi DABUS sendiri merupakan 

kecerdasan buatan dan bukan manusia sehingga perlu adanya suatu revisi 

atau perubahan dalam UU Paten. Tujuan dari revisi tersebut adalah tentu 

untuk melindungi invensi suatu inventor tanpa memandang inventor yang 

dimaksud adalah manusia apa bukan, sesuai dengan bagian menimbang 

huruf a, b, dan c UU Paten. Huruf a UU Paten menyebutkan bahwa:  

“paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh 
negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang 
teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam 
mendukung pembangunan bangsa dan memajukan 
kesejahteraan umum” 

 
Apabila mengaplikasikan kasus DABUS kepada bagian menimbang 

huruf a, maka sudah selayaknya DABUS diberikan paten atas invensinya. 

Hal ini dikarenakan 2 (dua) invensi DABUS yang merupakan tempat 

minuman dan terutama sistem penerangan, dapat mendukung 

pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Tempat 

minuman invensi DABUS mampu mengubah bentuknya sehingga 

 
 54 Richard Johnson, “Inventive AI: can machines innovate?”, <https://forward-
looking.mewburn.com/inventive-ai-can-machines-innovate>, diakses pada 17 October 2019 
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beberapa tempat minuman invensi DABUS dapat diubah sedemikian rupa 

agar dapat menghemat ruang dan ditempatkan beberapa dalam satu tempat 

untuk memaksimalkan transportasi. Sistem penerangan DABUS yang 

memiliki pola unik untuk menarik perhatian juga berguna untuk 

pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum karena akan 

digunakan dalam keadaan darurat untuk menemukan orang-orang yang 

hilang di gunung, laut, atau luar angkasa. Sebaliknya, sistem penerangan 

tersebut juga dapat digunakan untuk orang yang hilang sebagai penanda 

untuk tim penyelamat.  

 Huruf b bagian menimbang UU Paten menyebutkan bahwa 

perkembangan teknologi telah menjadi pesat sehingga diperlukan 

peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang panten, hal ini 

mendukung pembuatan atau revisi UU Paten karena perlindungan inventor 

yang sekarang tidak mencakup bagi kecerdasan buatan dan hanya untuk 

manusia saja. Belum lagi tidak ada kejelasan dalam UU Paten mengenai 

penyerahan dari kecerdasan buatan kepada manusia terutama kepada 

inventor dari DABUS.  

Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) UU Paten menyebutkan bahwa 

Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam 

hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, sehingga 

tidak bisa digunakan dalam kasus DABUS karena DABUS membuat 2 

(dua) invensinya tanpa ada perintah / bentuk hubungan kerja dari 

inventornya, yakni dengan ide dan kemauan sendiri. Tidak terdapat juga 
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kesepakatan sebelumnya antara DABUS dengan inventornya mengenai 

Pemegang Paten dari hasil invensi-invensinya sehingga hal ini membuat 

status Pemegang Paten menjadi tidak jelas. 

Huruf c pada bagian menimbang UU Paten menyebutkan bahwa 

perlindungan paten merupakan hal yang penting karena dapat memotivasi 

inventor untuk meningkatkan hasil karya. Oleh karena itu, UU Paten 

sebaiknya direvisi atau dibuat baru karena apabila DABUS tidak bisa 

mendapatkan hak Paten atas 2 (dua) invensinya, maka secara tidak 

langsung akan menghambat dan mengurangi motivasi inventor.  

UU Paten yang sekarang membuat kecerdasan buatan tidak dapat 

mengajukan hak paten dan pada akhirnya perkembangan kecerdasan 

buatan akan berkurang. Inventor akan lebih memilih untuk membuat 

invensinya sendiri meskipun dengan waktu dan cara yang lebih lama 

dibandingkan dengan kecerdasan buatan dan sekaligus meninggalkan 

teknologi kecerdasan buatan. Pada akhirnya hak Paten atas kecerdasan 

buatan dengan sendirinya akan berkurang sehingga perkembangan 

teknologi juga menjadu terhambat. Tidak terdapat keuntungan bagi 

inventor maupun bagi kesejahteraan bangsa dan negara karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa kecerdasan buatan seperti DABUS telah menjadi bagian 

yang penting dalam kehidupan bangsa. 

UU Paten menyebutkan dengan jelas pada Pasal 1 angka 3 UU Paten, 

bahwa inventor merupakan seorang atau beberapa orang, dengan demikian 

DABUS tidak memenuhi syarat sebagai inventor karena DABUS adalah 
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kecerdasan buatan, bukan manusia. Pasal 10 UU Paten juga menyebutkan 

hal yang sama dengan Pasal 1 angka 3, yaitu yang berhak menerima Paten 

adalah Inventor atau Orang, sehingga DABUS sudah selayaknya tidak 

mendapatkan hak paten atas invensinya dengan UU Paten yang sekarang .      

Sesuai dengan Pasal 3 UU Paten, yakni mengenai 3 (tiga) syarat agar 

suatu Invensi dapat diberikan paten, 2 (dua) invensi dari DABUS termasuk 

sebagai invensi yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang 

telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Sehingga apabila terdapat 

revisi atau pembuatan UU Paten yang baru, maka tidak diperlukan adanya 

perubahan terhadap ketiga syarat pemberian Paten.  

Invensi-invensi DABUS tidak termasuk sebagai invensi yang tidak 

dapat diberi Paten yang ditulis dalam Pasal 9 UU Paten karena tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban 

umum, ataupun kesusilaan. Invensi DABUS juga bukan merupakan 

pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan terhadpa manusia dan / atau 

hewan, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, 

makhluk hidup, ataupun proses biologis. Maka apabila dilihar dari segi 

invensi saja sebenarnya invensi DABUS layak diberikan Paten. 

Bagian Kelima UU Paten menyebutkan hak-hak dan kewajiban dari 

pemegang paten. DABUS tidak dapat melaksanakan hak-hak pemegang 

paten sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 19 ayat 1 huruf a karena 

bukan merupakan seorang manusia sehingga tidak dapat menjual, 

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau bahkan bersedia untuk 
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menjual atau menyewakan produk yang diberi paten. Namun DABUS 

dapat melaksanakan kewajiban pemegang paten yang tertera pada Pasal 

20, yakni membuat invensi tersebut karena DABUS memang memiliki 

kemampuan yang memadai untuk membuat invensinya. 

Terhadap Pasal 21 UU Paten mengenai wajib membayar biaya tahunan 

juga perlu diadakan perubahan atau revisi, karena tidak mungkin sebuah 

kecerdasan dapat membayar biaya tahunan dengan sendirinya tanpa ada 

suatu wali (dalam kasus DABUS, dapat dianggap bahwa wali dari DABUS 

adalah Inventor DABUS sendiri). Pasal 74 UU Paten menyebutkan cara-

cara bagi DABUS untuk memberikan hak Patennya kepada pihak lain, 

namun sebelum bisa dialihkan tentu kecerdasan buatan harus sudah 

dianggap sebagai inventor. Untuk itu menurut hemat penulis, terdapat 

urgensi untuk segera merevisi atau membuat UU Paten yang baru agar 

dapat menyebutkan kecerdasan buatan sebagai inventor atau memberikan 

hak paten kepada invensi dari kecerdasan buatan untuk menjaga motivasi 

inventor kecerdasan buatan sehingga dapat terus membuat kecerdasan 

buatan lainnya. 

Subekti menyebutkan dalam hukum perdata di Indonesia, hanya 

terdapat 2 subjek hukum yang diakui, yaitu orang dan badan hukum. Orang 

merupakan suatu entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, 

di mana dia dianggap sebagai subjek hukum sejak dilahirkan dan berakhir 

ketika meninggal. Ada kondisis tertentu juga, misalnya dalam hak waris, 

seseorang sudah dianggap sebagai subjek hukum ketika dia berada dalam 
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kandungan. Selain dari orang, badan hukum juga merupakan subjek 

hukum yang memiliki hak dan mampu melakukan perbuatan hukum seperi 

layaknya seorang manusia. Badan hukum yang disebut memiliki kekayaan 

sendiri, patuh pada hukum melalui pengurus-pengurusnya, dapat digugat 

layaknya orang, dan juga dapat menggugat melalui perwakilan. 55 

 

4.2. Pengaturan Hak Paten yang Diajukan oleh Entitas Kecerdasan 

Buatan Menurut Sistem Hukum Amerika Serikat, Uni Eropa, dan 

Inggris 

4.2.1. Sistem hukum paten Amerika Serikat 

Pada hukum paten Amerika Serikat, terdapat beberapa perbedaan yang 

mencolok jika dibandingkan dengan Undang-Undang Paten Indonesia. 

Salah satunya adalah pada Leahy-Smith America Invents Act, dimana 

merupakan sebuah peraturan yang mengatur mengenai inventor. America 

Invents Act menyebutkan pada Bagian 3 huruf (f) bahwa inventor 

merupakan individual atau, jika merupakan invensi yang dikerjakan 

bersama, merupakan beberapa individual yang bersama-sama membuat 

atau menemukan sebuah invensi.  

Definisi inventor tersebut merupakan tambahan dari United States 

Code Title 35 pada Pasal 100 sehingga sekarang terdapat definisi bagi 

inventor. Sebelumnya Unites States Code 35 hanya menyebutkan invensi 

yang dapat dipatenkan pada Pasal 101, yakni siapapun yang 

 
55 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2010), hal 59. 
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menginvensikan atau menemukan sebuah proses, mesin, pembuatan yang 

baru dan berguna atau juga pengembangan yang bersifat baru dan juga 

berguna dari hasil invensi yang sudah ada sebelumnya.  

Kata individual menjadi sebuah perdebatan ketika DABUS 

mengajukan paten atas 2 (dua) invensinya, dikarenakan tidak disebutkan 

dengan jelas bahwa inventor harus merupakan orang atau natural person. 

Ini berarti peraturan Amerika Serikat yang sekarang tidak menutup 

kemungkinan bagi DABUS untuk mendapatkan paten atas hasil invensi-

invensinya. The United States Patent and Trademark Office bahkan telah 

mengundang komentar dari publik mengenai kasus DABUS sebelum 

mengambil keputusan atas pengajuan paten DABUS. Komentar publik 

tersebut sudah dibuka semenjak 11 Oktober 2019 dan diharapkan publik 

dapat memberi masukan agar kantor paten Amerika Serikat mampu 

memberi keputusan secepatnya atas kasus DABUS. 

Untuk invensi DABUS sendiri, Amerika Serikat memiliki kriteria yang 

berbeda dengan Indonesia. Amerika Serikat hanya mengharuskan bahwa 

sebuah invensi harus berupa sebuah proses, mesin, atau pembuatan yang 

baru dan berguna, bisa juga merupakan pengembangan yang bersifat baru 

dan juga berguna dari hasil invensi yang sudah ada sebelumnya. 

Sedangkan Indonesia mengharuskan adanya penerapan dalam industri 

agar suatu invensi dapat dipatenkan, namun memiliki kesamaan dalam hal 

sebuah invensi harus baru atau pengembangan dari produk atau proses 

yang telah ada.  



 

49 
 

Kriteria yang diberikan Amerika Serikat untuk sebuah invensi dapat 

dipatenkan dinilai lebih ringan daripada Indonesia karena tidak harus 

dapat diterapkan dalam industri, selain dari itu maka tentu invensi DABUS 

dapat dipatenkan karena baik tempat minuman maupun penerangan yang 

DABUS buat merupakan sesuatu yang bersifat baru sehingga dapat 

dipatenkan.  

Permasalahan muncul karena terdapat definisi yang berbeda pada Pasal 

102 United States Code 35, di mana terdapat kalimat seseorang berhak atas 

suatu paten, hal ini menempatkan peraturan paten Amerika Serikat di 

posisi yang tidak jelas karena pada satu sisi inventor disebutkan sebagai 

individual, bukan orang, sedangkan pada sisi satu lagi terdapat interpretasi 

bahwa yang dimaksud individual adalah seseorang. Sehingga, menurut 

hemat penulis, perlu adanya penegasan yang jelas untuk peraturan paten 

Amerika Serikat mengenai definisi dari individual untuk dapat 

menentukan apakah sebuah kecerdasan buatan dapat diberikan sebuah hak 

paten atau hanya dibatasi untuk seseorang (manusia) saja. Hal ini dapat 

didebatkan juga bahwa pembuat dari United States Code 35 tidak 

bermaksud untuk membatasi definisi inventor hanya pada manusia atau 

seseorang saja, karena apabila hal tersebut benar maka dari semula akan 

digunakan definisi seseorang, bukan individual pada Pasal 101 United 

States Code 35. 

Ditakutkan oleh United States Patent and Trademark Office bahwa 

pembatasan ini dapat menghambat perkembangan kecerdasan dikarenakan 
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inventor merasa terbosan yang mereka buat untuk memajukan kepintaran 

kecerdasan buatan dihambat oleh hak paten yang tidak dapat diberikan 

oleh sebab subjek hukum berwujud kecerdasan buatan.  

WIPO menyebutkan bahwa terdapat peningkatan sebesar 175% dari 

tahun 2013-2016 terhadap pengajuan paten atas kecerdasan buatan 

sehingga Amerika Serikat menyadari bahwa kecerdasan buatan sudah 

merupakan sebuah hal yang penting dan tidak dapat diabaikan lagi apalagi 

dihambat perkembangannya demi kemajuan negara.56 Oleh sebab itu 

kantor paten Amerika Serikat sudah mengambil langkah yang tepat 

dengan tidak tergesa-gesa menolak pengajuan paten DABUS dan 

menunggu masukan dari opini publik sebelum mengambil keputusan lebih 

lanjut. 

Dengan tidak adanya perlindungan paten, maka perusahaan-perusahaan 

dapat memonopoli penemuan DABUS tersebut untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar. Hal ini merupakan sebuah ironi, karena seluruh 

undang-undang paten di dunia, baik di negara manapun dibuat untuk 

melindungi hasil kerja inventor dari perusahaan-perusahaan karena yang 

mencetuskan ide dan membuat sebuah penemuan adalah inventor, bukan 

perusahaan. Bahkan perusahaan yang mempekerjakan inventor untuk 

membuat suatu invensi juga tidak dapat memiliki hak paten, tetapi hanya 

dapat memiliki royalti untuk mempergunakan invensi tersebut.   

 
 56James Nurton, “The IP behind the AI boom”, 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/01/article_0001.html, diakses pada 21 December 
2020 
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Oleh karena itu, penting bagi Amerika Serikat untuk membuat sebuah 

ketentuan baru atau mengubah ketentuan sebelumnya agar dapat 

mengakomodir perkembangan zaman yakni suatu invensi yang dibuat oleh 

kecerdasan buatan seperti DABUS agar hak dari kecerdasan buatan 

maupun motivasi inventor kecerdasan tersebut dapat dilindungi.  

 

4.2.2. Sistem hukum paten Uni Eropa dan Inggris 

Secara umum, hukum paten di Uni Eropa dan Inggris memberikan hak 

paten atas suatu invensi apabila memiliki unsur: 

1. baru; 

2. mengandung langkah inventif; 

3. dapat diterapkan dalam industri. 

Apabila dilihat semata dari 3 (tiga) kriteria di atas, dan tidak 

memperhatikan hal-hal lain (seperti invensi yang tidak bisa diberikan paten 

dan persyaratan prosedural), maka paten dapat sudah seharusnya diberikan 

kepada DABUS. Bahkan TRIPS (The Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights) dan European Patent Convention 

menegaskan bahwa paten akan diberikan kepada yang mampu memenuhi 

3 (tiga) kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya.  

Tidak terdapat juga ketentuan dalam hukum paten secara umum yang 

mengharuskan pengaju atau inventor untuk menjelaskan bagaimana suatu 

invensi ditemukan atau dibuat. Biasanya uji coba dalam menentukan 

pemberian paten atau tidak berada pada pengetahuan tentang invensi 
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tersebut serta kemampuan dari pengaju sebelum pengajuan paten. Oleh 

karena itu, DABUS juga tidak diperlukan untuk menjelaskan bagaimana 

DABUS bisa menemukan ide atas tempat minuman atau sistem penerangan 

yang dia buat.  

Dengan demikian untuk kasus DABUS, terdapat 4 (tiga) kemungkinan 

yang dapat terjadi dalam pengajuan paten atas invensi-invensinya: 

1. Tidak ada yang dianggap sebagai inventor dari invensi-

invensinya DABUS. 

2. Menamakan DABUS sebagai inventor 

3. Menamakan Stephen Thaler sebagai inventor. 

4. Menolak untuk memberikan hak paten atas segala invensi yang 

dibuat oleh kecerdasan buatan. 

European Patent Convention Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa: 

“European patents shall be granted for any inventions, in all 
fields of technology, provided that they are new, involve an 
inventive step and are susceptible of industrial application" 

 
Begitu juga dengan UK Patent Act 1977 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 

ayat (1) dan (2) huruf (a), yang menyebutkan bahwa: 

Pasal 1 

“(1) A patent may be granted only for an invention in respect 
of which the following conditions are satisfied, that is to say –  

 (a) the invention is new;  
 (b) it involves an inventive step;  
 (c) it is capable of industrial application;  
 (d) the grant of a patent for it is not excluded by subsections 

 (2) and (3) or section 4Abelow; 
and references in this Act to a patentable invention shall be 

construed accordingly.” 
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Pasal 7 
 

“(1) Any person may make an application for a patent either 
alone or jointly with another.  
(2) A patent for an invention may be granted –  
 (a) primarily to the inventor or joint inventors;” 
 
Dengan demikian, apabila suatu invensi memenuhi 3 (tiga) kriteria, 

yaitu baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam 

industri, maka sudah sepantasnya terdapat inventor yang harus diakui dan 

dinamakan. Invensi-invensi dari DABUS sendiri telah memenuhi ketiga 

kriteria pada European Patent Convention, dikarenakan tempat minuman 

yang dapat berubah bentuk maupun sistem penerangan dengan pola yang 

unik memang belum pernah ada sebelumnya sehingga dapat dikategorikan 

baru dan mengandung langkah inventif, lalu kemudian tentu saja dapat 

diterapkan dalam industri dikarenakan tempat minuman maupun sistem 

penerangan tersebut tidaklah sulit untuk diproduksi dengan kualitas yang 

layak untuk masyarakat.  

Adapun memang sulit untuk mengaplikasikan hukum paten sesuai 

dengan perkembangan zaman, dikarenakan dari sejak awal dibuat memang 

hukum paten ditujukan untuk manusia agar manusia memiliki hak atas 

suatu properti serta melindungi hak tersebut dari pencurian hak intelektual 

tersebut. Kecerdasan buatan juga masih merupakan sebuah ide saja atau 

setidaknya masih dianggap sebagai “alat” saja oleh manusia sehingga tidak 

terbayang bagi pembuat hukum paten saat itu bahwa kecerdasan buatan 

dapat berkembang seperti sekarang.  
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Meskipun pada awalnya hukum paten ditujukan untuk manusia saja, 

tetapi dapat diasumsikan dengan aman apabila terdapat suatu benda atau 

proses yang dapat diberikan paten atau dianggap sebagai invensi, maka 

terdapat juga inventor di balik suatu invensi tanpa memandang status 

hukum dari inventor tersebut apakah merupakan seorang manusia atau 

tidak. Hal ini sejalan dengan Pasal 52 European Patent Convention dan 

Pasal 1 UK Patents Act 1977, yang tidak menyebutkan sama sekali secara 

eksplisit bahwa kecerdasan buatan dilarang untuk menjadi sebuah inventor 

atas suatu invensi.  

Untuk itu, menurut hemat penulis, rasanya tidak adil apabila tidak ada 

yang dinamakan sebagai inventor sehingga kemungkinan yang pertama 

tidaklah mungkin dipakai sebagai solusi atas kasus DABUS. 

Menamakan DABUS sebagai inventor dari invensi-invensi, sesuai 

dengan kemungkinan kedua yang disebutkan sebelumnya di atas, 

merupakan langkah yang paling tepat. Dengan menamakan DABUS 

sebagai inventor, maka telah terjadi pengakuan yang benar mengenai 

inventor sejati dari suatu invensi. Hal ini sesuai dengan tujuan UU Paten, 

baik Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, maupun Indonesia, yakni 

melindungi invensi para inventor sehingga dapat memotivasi inventor 

untuk meningkatkan hasil karyanya di kemudian hari. Menamakan 

DABUS sebagai inventor juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) dari UK 

Patents Act 1977, yang menyebutkan bahwa: 
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“(3) In this Act “inventor” in relation to an invention means 

the actual deviser of the invention and “joint inventor” shall be 

construed accordingly.” 

Oleh karena itu menamakan DABUS sudah seharusnya dilakukan agar 

dapat memenuhi prinsip bahwa inventor sejati harus diakui, meskipun 

dengan melakukan hal tersebut maka masalah mengenai pemegang Paten 

menjadi lebih rumit dikarenakan DABUS tidak mampu menjadi pemegang 

Paten karena bukan manusia tetapi tidak dijelaskan secara langsung dalam 

perundang-undangan paten Inggris maupun Uni Eropa mengenai 

pemegang paten apabila inventor bukan merupakan manusia. Diperlukan 

segera sebuah revisi agar dapat mengisi kekosongan hukum ini dan tetap 

melindungi serta mengakui inventor sejati dari suatu invensi. 

Kemungkinan ketiga atau menamakan Stephen Thaler sebagai inventor 

tidak mungkin dipakai sebagai solusi atas kasus DABUS. Menamakan 

Stephen Thaler membuat masalah menjadi mudah dikarenakan Stephen 

Thaler merupakan manusia sehingga merupakan subjek hukum yang layak 

untuk mendapatkan hak paten, namun hal ini tidak sesuai prinsip bahwa 

inventor sejati harus diakui. Inventor sejati dari kasus DABUS adalah 

DABUS sendiri, sehingga dengan menamakan Stephen Thaler sebagai 

inventor dari invensi-invensi DABUS, maka masyarakat dapat 

menganggap bahwa prinsip inventor sejati harus diakui tidak perlu diikuti 

atau dilaksanakan. Perlu diingat juga bahwa hal ini berlawanan dengan 

Pasal 7 ayat (3) dari UK Patents Act 1977, maka dari itu sudah jelas bahwa 
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menamakan Stephen Thaler sebagai inventor merupakan keputusan yang 

tidak tepat, karena inventor sejati dari kasus ini adalah DABUS sehingga 

DABUS merupakan pihak yang harus dinamakan sebagai inventor dari 

invensi-invensinya. 

Kemungkinan terakhir, yakni menolak untuk memberikan hak paten 

atas segala invensi yang dibuat oleh kecerdasan buatan, tidaklah tepat juga 

untuk diterapkan dalam kasus DABUS karena Pasal 27 TRIPS dan Pasal 

52 European Patent Convention menyebutkan bahwa selama suatu invensi 

bersifat baru, memiliki langkah inventif, dan mampu diterapkan dalam 

industri, maka sudah seharusnya diberikan paten untuk invensi tersebut 

tanpa memandang siapa yang membuat invensi tersebut. Hal ini mencakup 

juga segala invensi yang dibuat oleh kecerdasan buatan sehingga DABUS 

sudah seharusnya dinamakan sebagai inventor dari 2 (dua) invensinya. 

Revisi tetap diperlukan untuk Pasal 52 European Patent Convention atau 

Pasal 27 TRIPS sehingga terdapat suatu pernyataan yang jelas bahwa 

kecerdasan buatan dapat dikecualikan atau termasuk dalam entitas yang 

dapat diberikan paten apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria yang disebutkan 

sebelumnya. 

Adapun hingga saat ini, dari kedua kantor paten DABUS mengajukan 

hak paten atas invensinya, yaitu Eropa dan Inggris, hanya kantor paten 

Eropa saja yang sudah menolak permintaan paten DABUS.57 Alasan dari 

 
57 Emma Woollacott, “European Patent Office Rejects World’s First AI Inventor”, 

<https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2020/01/03/european-patent-office-rejects-
worlds-first-ai-inventor/#59b4b6005cd0>, diakses pada 4 Januari 2020 
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penolakan tersebut adalah karena suatu inventor haruslah seorang 

manusia, bukan kecerdasan buatan yang sampai sekarahg hanay dianggap 

sebagai tools (alat) saja. 

Pada akhirnya, harus ditelurusi dari masing-masing negara seperti 

Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, maupun Uni Eropa. Amerika Serikat 

mengenai hukum paten karena dapat menghasilkan jawaban yang berbeda-

beda. Contohnya adalah kasus Naruto, sebuah monyet di Indonesia yang 

melakukan aksi foto diri sendiri dengan menggunakan kamera seorang 

fotografer.  

Meskipun bukan mengenai hak cipta, tetapi kasus hak cipta foto dari 

monyet Naruto dapat dijadikan sebuah komparasi yang bagus mengenai 

subjek hukum yang bukan manusia. Pada akhirnya Naruto tidak diberikan 

hak cipta atas fotonya tersebut, hakim berpendapat bahwa meskipun 

terdapat contoh hukum yang dapat diperluas kepada hewan seperti hukum 

perlindungan, tetapi pada Copyright Act tidak dapat diperluas.58 

Dengan demikian, mengenai kasus DABUS, haruslah dilihat terlebih 

dahulu apa yang dapat dikategorikan sebagai kontribusi sehingga dapat 

diberikan hak sebagai pemegang paten, dikarenakan hingga saat ini 

definisi mengenai kontribusi dalam seluruh peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai paten masih belum jelas.  

 

 
58 Susannah Cullinane, “Monkey does not own selfie copyright, appeals court rules”, 
<https://edition.cnn.com/2018/04/24/us/monkey-selfie-peta-appeal/index.html>, diakses 2 
Desember 2019 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Undang-Undang Paten pada negara Indonesia sama sekali tidak 

mengatur mengenai paten yang diajukan oleh kecerdasan buatan. Hal 

ini dikarenakan dari dahulu memang hanya manusia dan badan hukum 

yang dianggap sebagai subjek hukum, sehingga kasus seperti DABUS 

yang termasuk sebagai hal baru merupakan sebuah urgensi untuk 

mengkaji ulang Undang- Undang Paten secara keseluruhan. 

2. Sama halnya dengan Indonesia, Undang-Undang Paten pada negara 

Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Inggris juga tidak memiliki 

pengaturan sama sekali mengenai paten yang dibuat oleh kecerdasan 

buatan sehingga sulit untuk memberikan hak paten kepada kecerdasan 

buatan seperti DABUS. Apabila melihat dari kasus DABUS yang 

hingga saat ini belum dikategorikan sebagai inventor, maka akan 

menimbulkan dampak buruk bagi para inventor kecerdasan buatan 

dikarenakan inventor kecerdasan buatan tidak mendapatkan pengakuan 

maupun keuntungan dari suatu produk yang diciptakan oleh kecerdasan 

buatan tersebut. Hal ini pun memberikan dampak buruk lainnya, yakni 

menurunkan motivasi para inventor untuk mengembangkan teknologi 

kecerdasan buatan. Dengan kata lain, kecerdasan buatan pada akhirnya 

tetap dianggap sebagai alat (tools) saja dan tidak berkembang oleh 

karena tidak adanya apresiasi yang cukup, salah satunya adalah 
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pengakuan atas hak paten dari invensi DABUS.  

5.2. Saran 

1. Dari 4 (empat) opsi, yakni tidak menamakan inventor sama sekali, 

menamakan manusia saja sebagai inventor, menamakan kecerdasan 

buatan sebagai inventor, dan menolak untuk memberikan paten untuk 

segala invensi yang dibuat oleh kecerdasan buatan, pilihan yang terbaik 

adalah menamakan kecerdasan buatan seperti DABUS sebagai 

inventor. Alasannya adalah karena dengan menamakan DABUS 

sebagai inventor maka tujuan paten sendiri tercapai, yakni melindungi 

para para inventor dari ciptaannya diambil oleh orang lain atau 

korporasi sehingga dapat memotivasi para inventor untuk terus 

berkreasi dan berinovasi. Sebaiknya Indonesia mengubah undang-

undang paten mereka sehingga dapat mendukung kecerdasan buatan 

sebagai inventor atau setidaknya memberikan suatu keuntungan bagi 

inventor dari kecerdasan buatan tersebut. Fenomena ini merupakan hal 

yang tidak dapat dihindari dan sebaiknya diterima secara perlahan-

lahan sebagai suatu terobosan yang hebat dalam bidang teknologi 

maupun dunia paten. Namun perlu diingat bahwa agar dapat menerima 

kecerdasan buatan sebagai inventor dan memberi hak paten kepada 

ciptaannya, maka undang-undang paten harus diubah secara 

keseluruhan karena tidak ada pengaturan sama sekali mengenai 

kecerdasan buatan.  
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2. Dikarenakan Undang-Undang Paten pada negara Amerika Serikat, Uni 

Eropa, dan Inggris juga tidak mengatur sama sekali mengenai 

kecerdasan buatan, sebaiknya Indonesia tidak tergesa-gesa dalam 

mengubah Undang-Undang Paten dan mengambil langkah yang sama 

dengan negara-negara di atas agar dapat siap menghadapi kasus paten 

yang inventornya bukan merupakan manusia, melainkan kercerdasan 

buatan. Indonesia dapat meminta opini publik seperti yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat sebelum membuat keputusan, lalu kemudian 

segera mengambil langkah yang tegas seperti Inggris dan Uni Eropa 

seperti menolak segala invensi yang dibuat oleh kecerdasan buatan 

dikarenakan kecerdasan buatan bukan merupakan subjek hukum yang 

diakui. Yang Indonesia dapat pelajari dari 3 (tiga) negara dalam 

penelitian ini adalah setidaknya harus terdapat sebuah pengaturan di 

mana inventor tetap mendapatkan suatu keuntungan dari invensi 

kecerdasan buatan yang dia buat sehingga motivasi para inventor untuk 

mengembangkan teknologi di bidang kecerdasan buatan tetap terjaga. 

 

 

 

 


