
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar belakang 

Pada masa modern ini HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual sudah 

tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. HaKI merupakan sesuatu 

yang penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita sebagai masyarakat 

sudah banyak bersinggungan dengan hak-hak intelektual yang merupakan 

bagian daripada Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam kehidupan sehari-hari 

kita. 

HaKI sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu merupakan benda 

tidak berwujud (benda immaterial)1. HaKI merupakan hasil karya dari 

pemikiran kita sebagai manusia yang memiliki nilai karena  didalamnya 

terdapat usaha dari pencipta, sebelum mencapai hasil yaitu baik berupa suatu 

ciptaan atau invensi. 

Kerjasama dari dunia internasional terkait dengan masalah Hak Atas 

Kekayaan Intelektual sebenarnya telah lama dimulai yaitu sejak akhir abad-

192. Pertama yang dimulai dengan Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization tahun 1967 dan kemudian dari konvensi 

tersebut didirikan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 

tahun 1967, kedua  terdapat  General Agreement of Tariff and Trade (GATT) 

                                                            
1 H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada,2007), hal 11. 
2 Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI di Negara-Negara ASEAN (Jakarta: Sinar Grafika, 
2007), hal 7. 
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dimana perjanjian ini mengenai keterkaitan antara perdagangan dan 

perlindungan HaKI selain itu didalam GATT juga terdapat Trade Related 

Intellectual Property Rights (TRIPs) yang berbicara tentang norma dan 

standar mengenai HaKI. 

Peran serta Indonesia secara langsung  di dalam perjanjian kerjasama  

internasional dibidang HaKI dimulai sejak tahun 1950. Beberapa tahun 

setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi Konvesi Paris, yaitu  

konvensi internasional dibidang kekayaan industri mengenai merek, hak 

paten dan hak  desain industri . Indonesia juga ambil andil dalam Uruguay 

Round tahun 1986 sampai tahun 1994 dimana putaran tersebut merupakan 

rangkaian terakhir dari perundingan perdagangan multilateral. Indonesia juga 

menjadi peserta dari perundingan perjanjian pendirian WTO.. Indonesia 

menjadi negara peserta pendiri  WTO ketika organisasi WTO didirikan pada 

tahun 1995. TRIPs yang merupakan sebagian dari seluruh sistem 

perdagangan yang diatur oleh oleh WTO.Indonesia yang menjadi anggota 

dari WTO dan hal tersebut mengakibatkan Indonesia terikat pada WTO dan 

secara tidak lansung Indonesia juga terikat pada TRIPs yang merupakan 

komponen dari WTO itu sendiri. Terdapat satu kasus yang dialami oleh di 

Indonesia mengenai Proyek Mobil Nasional Timor yang harus ditundukkan 

pada aturan-aturan penyelesaian sengketa yang diatur oleh WTO. Keberatana 

yang diajukan terhadap proyek ini  adalah karena terjadinya pelanggaran 

terhadap ketentuan-ketentuan WTO, diantaranya ketentuan-ketentuan TRIPs, 

sehingga perlu diadakan suatu proses penyelesaian sengketa secara 
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menyeluruh berdasarkan ketentuan-ketentuan WTO yang berlaku. Sejak 

terjadi kasus tersebut peran Indonesia dalam kerja sama internasional terus 

berlanjut. Pada saat WIPO mengadakan perundingan mengenai Perjanjian 

internasional dibidang hak cipta yaitu WIPO Copyright Treaty (WCT). WCT 

merupakan suatu kemajuan besar dari hukum HaKI internasional  sejak 

adanya TRIPs dan Indonesia menjadi negara yang pertama yang meratifikasi 

perjanjian tersebut. Peran Indonesia terus berlanjut, termasuk menjadi 

kelompok pertama dari negara-negara berkembang yang terus menerus 

meninjau mengenai perundang-undangan di bidang HaKI untuk disesuaikan 

dengan TRIPs3. 

Didalam Hak Atas Kekayaan Intelektual terdapat pengelompokan Hak 

Atas Kekayaan Intelektual dimana dapat dikategorikan dalam kelompok 

sebagai berikut4 : 

1. Hak Cipta (Copy Rights) 

2. Hak Milik Perindustrian ( Industrial Property Rights). 

Hak cipta sebenarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian5, yaitu : 

1. Hak Cipta dan 

2. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring rights). 

Hak atas kekayaan perindustrian berdasarkan Convention Establishing 

The World Intellectual Property Organization dapat diklasifikasikan 

menjadi6 : 

                                                            
3 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar (Bandung: Alumni, 2006), hal 24 
4 H.OK. Saidin, Op.cit., hal 13. 
5 Ibid. 
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1. Paten (Patent). 

2. Model dan Rancang Bangun (Utility Models) atau dalam hukum 

Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (simple patent). 

3. Desain Industri (Industrial Design) 

4. Merek Dagang (Trade Mark) 

5. Nama Dagang atau Nama Niaga ( Trade Names) 

6. Sumber tanda atau sebutan asal ( Indication of Source or 

Appelation of Origin)  

Kemudian menurut literatur yang ditulis oleh pakar yang menganut 

sistem hukum anglo Saxon, dibidang hak kekayaan perindustrian masih 

ditambahkan beberapa bidang lain yaitu 7: 

1. Rahasia Dagang (Trade Secret) 

2. Service Marks 

3. Appelations of Origin  

4. Indication of Origin 

5. Unfair Competition Protection  

Berdasarkan WTO/ TRIPs ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan 

yakni8 : 

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman 

2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Secara umum HaKI dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu9: 

                                                                                                                                                                   
6 Ibid, hal 14. 
7 Ibid, hal 15. 
8 Ibid. 
9 Hendry Soelistyo Budi, Slide Perkuliahan “KONSEPSI HAKI”. 
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1. Hak Cipta  

2. Hak atas Kekayaan Industri  

Dalam klasifikasi kedua yaitu Hak atas Kekayaan Industri itu dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang lagi yaitu 10: 

1. Merek 

2. Paten 

3. Rahasia Dagang 

4. Desain Industri  

Dalam bidang haki lain terdapat dua haki yang juga dilindungi yaitu 11: 

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman 

2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Ada beberapa alasan mengapa HaKI perlu diberi perlindungan yaitu 

pencipta atau inventor memiliki hak alami atas ciptaan atau invensinya, 

sebagai perlindungan terhadap reputasi dan sebagai dorongan dan imbalan 

dari inovasi dan penciptaan.12 Dimana alasan pertama karena seorang 

pencipta atau inventor telah berusaha dan proses invensinya atau ciptaannya 

oleh karena itu pencipta atau inventor tersebut memiliki hak alami untuk 

memiliki dan mengontrol karya cipta atau invensi mereka. Kedua, untuk 

perlindungan reputasi dari pencipta atau pemegang hak atas karyanya 

sehingga pihak lain tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan 

menggunakan hasil cipta dari pihak pencipta tanpa persetujuan dari 

                                                            
10 Ibid.  
11 Ibid. 
12 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Op.cit., hal 13. 
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penciptanya, karena pencipta dalam membuat karya cipta  atau invensi telah 

mengeluarkan dana dan usaha yang besar yang seharusnya perlu untuk 

dihargai. Ketiga, sebagai dorongan dan imbalan dari inovasi dan ciptaan yang 

telah dibuat oleh penciptanya, sehingga pencipta mendapatkan keuntungan 

dari hasil ciptaan atau invensinya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan 

untuk pencipta atau inventor berlomba-lomba untuk membuat suatu ciptaan 

atau invensi yang baru. 

Manusia yang memiliki pengetahuan dalam diri mereka dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh manusia tersebut semakin bertambah seiring berjalannya 

waktu. Pengetahuan yang dimiliki manusia tersebut digunakan manusia untuk 

membantu manusia dalam kehidupan mereka salah satunya dalam bidang 

teknologi. Manusia yang juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang tidak 

pernah habis itu membuat manusia selalu ingin mengembangkan teknologi 

yang telah dimiliki manusia saat ini. Kehadiran suatu teknologi melahirkan 

suatu hak paten atas teknologi tersebut, karena dalam paten yang dilindungi  

adalah berkaitan dengan invensi dibidang teknologi yang dikembangkan oleh 

inventor . Dalam bidang teknologi contohnya awalnya manusia memakai 

handphone yang menggunakan tombol-tombol untuk mengaplikasi 

handphone tersebut tapi seiring berjalannya waktu teknologinya tersebut 

semakin berkembang dan sekarang kita bisa menikmati handphone yang 

menggunakan touch screen untuk bisa mengaplikasikan handphone hal 

tersebut membuat kita dapat lebih menikmati dalam menggunakannya. Dan 

teknologi dalam handphone yang telah dikembangkan tersebut dapat kita 
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patenkan sehingga teknologi yang telah kita kembangkan dapat dilindungi 

secara hukum.  

Sebelum Indonesia merdeka sebenarnya telah ada peraturan mengenai 

paten yang tercantum dalam Octrooiwet 1910 yang berlaku 1 Juli 1912. 

Namun, setelah Indonesia merdeka Octrooiwet 1910 tidak diberlakukan lagi 

karena dirasakan sudah tidak sesuai dengan negara yang berdaulat lagi. 

Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Octrooiwet tidak 

ditindaklanjuti dengan pembuatan undang-undang paten yang baru sebagai 

penggantinya.13 

 Sejak berlakunya Undang-Undang Octrooiwet 1910 sampai dengan  

Indonesia merdeka tahun 1945 tidak lebih dari 18.000 paten telah diberikan 

di Indonesia berdasarkan Octrooiwet 1910. Baru pada tahun 70-an dengan 

semakin meningkatnya pembangunan ekonomi tumbuh kesadaran baru 

dikalangan pemerintah untuk memperbaharui dan melengkapi keseluruhan 

peraturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk paten.14 

Aturan mengenai paten  di Indonesia pertama kali dibuat setelah 

Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1989 dengan lahirnya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang kemudian diamendemen oleh 

pemerintah Indonesia sebagai usaha untuk menghadirkan sebuah Undang-

Undang Paten yang modern dan sesuai dengan kondisi perdagangan global 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997  tentang Paten dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten juga diamendemen oleh 
                                                            
13 Mastuur, “Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten”, 
Majalah Ilmiah Ilmu Hukum  QISTIE. Hal 52.  
14 Ibid. 



8 

 

pemerintah, yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini.  

Paten termasuk kedalam ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual 

telah lama dikenal di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Menurut 

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 

yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas 

hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 

kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  

Terdapat tiga kriteria penting dalam sistem paten15 yaitu pertama invensi 

yang dibuat oleh inventor tersebut harus baru dan tidak meniru invensi yang 

pernah dibuat oleh inventor lainnya, kedua invensi yang dibuat oleh inventor 

tersebut haruslah memiliki langkah inventif atau dapat dikatakan invensi 

yang dibuat oleh inventor harus lebih kreatif dibanding dengan invensi yang 

telah ada sebelumnya dan ketiga yaitu dapat diaplikasikan kedalam keperluan 

industri. Ketika suatu invensi memenuhi tiga kriteria tersebut invensi tersebut 

dapat didaftarkan untuk perlindungan dalam bidang paten. 

 

 

                                                            
15 Hendry Budi Soelistyo, Lampiran Makalah Konsepsi Perlindungan Paten” Dalam Buku 
Prosiding(Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya)” ( Jakarta : Pusat Pengkajian 
Hukum, 2005), hal 110. 
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Jenis-jenis paten dapat diklasifikasikan sebagai berikut 16: 

a. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain 

(Independent Patent). 

b. Paten yang terkait dengan paten lainnya (Dependent Patent). 

Keterkaitan ini bisa terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun 

lisensi wajib dengan paten yang lainnya atau dengan kedua paten 

itu dalam bidang yang berlainan. Sedangkan bila kedua Paten itu 

dalam bidang yang sama, penyelesaian diusahakan dengan saling 

memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (cross license). 

c. Paten Tambahan (Patent of Addition) atau Paten Perbaikan (Patent 

of Improvement). Paten ini merupakan suatu perbaikan, perubahan 

atau tambahan dari penemuan yang asli. Kedua paten ini bila 

dilihat dari segi paten pokoknya hanya merupakan pelengkap, 

maka disebut pula Paten Pelengkap (Patent of Accessory). Dengan 

demikian, karena bersifat pelengkap, maka waktu perlindungannya 

mengikuti paten pokoknya, bila waktu perlindungan paten pokok 

habis, maka paten pelengkap pun berakhir. Di Indonesia tidak 

dikenal adanya Paten Pelengkap. 

d. Paten Impor (Patent of Importation) atau Paten Konfirmasi atau 

Paten Revalidasi (Patent of Revalidation). Paten ini bersifat khusus 

karena paten tersebut telah dikenal di luar negeri dan negara yang 

memberikan paten lagi hanya mengkonfirmasi atau 

                                                            
16 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2003), hal 121. 
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memperkuatnya, atau mengesahkan lagi supaya berlaku di wilayah 

sendiri (revalidasi). 

Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Paten membagi jenis paten 

ke dalam 2(dua) bentuk yaitu: 

a. Paten biasa 

b. Paten sederhana 

Suatu penemuan atau invensi dikelompokkan kedalam paten sederhana 

berdasarkan cirinya, yaitu invensi tersebut tidak melalui penelitian dan 

pengembangan (research and development) yang mendalam. Walaupun 

bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian, tetap 

mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis.17.  

Invesi dalam suatu paten sederhana  adalah berupa suatu teknologi yang 

baru. Dalam invensi  tersebut mengandung nilai yang dapat dijual yang dapat 

memberikan manfaat ekonomi kepada inventor yang menemukan teknologi 

tersebut. Proses yang dibutuhkan oleh inventor itu sebelum menemukan 

invensinya memerlukan tenaga, pikiran dan dana yang cukup besar dan itu 

perlu dihargai dengan memberikan perlindungan terhadap invensinya. 

Dengan adanya pengaturan mengenai paten sederhana dalam Undang-

Undang Paten, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, terlihat 

bahwa ada upaya perlindungan terhadap paten termasuk kedalamnya paten 

sederhana. Namun yang terpenting dari perlindungan terhadap paten 

sederhana adalah bagaimana penerapan perlindungan  paten sederhana 

                                                            
17Ibid, hal 122. 
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berdasarkan undang-undang yang telah ada yang mengatur mengenai paten. 

Sehingga kita dapat melihat efektivitas dari peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai paten ketika terdapat sengketa mengenai paten. 

Terutama dalam bidang paten sederhana. 

Penerapan perlindungan terhadap paten sederhana yang tidak sesuai 

dengan undang-undang ataupun peraturan lainnya dapat menimbulkan 

kerugian baik secara materiil atau immateriil bagi pemegang hak paten 

sederhana, dimana mereka telah bekerja keras dan menghabiskan tenaga, 

waktu, dan  uang yang mereka miliki untuk menemukan suatu invensi yang 

diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu 

sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap suatu invensi 

atau ciptaan yang telah dibuat oleh seorang inventor. 

Dari penerapan perlindungan terhadap paten sederhana tersebut dapat 

kita lihat dari dua permasalahan yaitu : Pertama, pengaturan perlindungan 

terhadap paten sederhana. Dari permasalahan yang pertama dapat kita bahas 

mengenai aturan yang diatur dalam Undang-Undang Paten dimana kita dapat 

bahas dari aspek yuridis dan aspek normatif mengenai paten sederhana. 

Kedua yaitu efektivitas perlindungan terhadap paten  yang ada di Indonesia 

dalam kasus  gugatan pembatalan paten sederhana. Dari permasalahan kedua 

dapat kita bahas dari kasus mengenai paten yang diangkat dalam skripsi ini 

dan dari kasus tersebut dapat kita lihat bagaimana keefektivitasan 

perlindungan terhadap paten di Indonesia terkait gugatan pembatalan paten 
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sederhana dengan melihat pertimbangan hukum dari Pengadilan terkait 

gugatan pembatalan paten sederhana tersebut.   

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 terdapat 670 paten 

sederhana dari dalam negeri yang diterima oleh Direktorat Jendral HKI dan 

pada tahun 2011 terdapat 744 permohonan paten sederhana dari dalam negeri 

yang diterima oleh Direktorat Jendral HKI18. Sedangkan permohonan paten 

sederhana yang ditolak oleh Direktorat Jendral HKI pada tahun 1992 sampai 

dengan 2000 adalah sebanyak 188 permohonan paten sederhana dan pada 

tahun 2010 permohonan paten sederhana yang ditolak adalah 207 

permohonan paten sederhana.19 Dari jumlah yang telah penulis sebutkan 

diawal paragraf mengenai permohonan paten yang diterima  dan yang dtolak 

oleh Direktorat Jendral HKI  dari tahun 1992 sampai tahun 2000 dan pada 

tahun 2010 itu mencapai ribuan permohonan paten sederhana yang diterima 

oleh Direktorat Jendral HKI. Dari data diatas dapat kita lihat banyak 

permohonan paten sederhana yang masuk ke Direktorat Jendral HKI itu 

menyiratkan bahwa paten sederhana merupakan sesuatu hal yang patut 

diberikan perlindungan hukum oleh negara sehingga hak atas paten sederhana 

tersebut tidak manfaatkan oleh pihak yang tidak berhak atas paten sederhana 

tersebut. 

 Terkait dengan penjelasan mengenai paten sederhana diatas terdapat 

salah satu sengketa mengenai paten sederhana di Indonesia yang dimasukkan 

                                                            
18 Hendry Soelistyo Budi, Dokumentasi Paten Sebagai Sumber informasi Teknologi : Perlu 
Konsep Strategis, hal 23. 
19 Ibid, hal 24. 
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sebagai perkara dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Djaka Agustina 

dan Tan Suryanto Jaya  yaitu sebagai berikut : 

Djaka Agustina yang sebagai Penggugat dengan Tan Suryanto Jaya 

sebagai Tergugat. Penggugat adalah pemilik sertifikat Desain Industri 

"Bak Mandi" dengan  Nomor Pendaftaran ID 0 031 805-0 dan ID 031 

806-D dan kemudian pada tahun 2009 Penggugat bertemu dengan Taizho 

Tiantou Industry & Trade Co., Ltd untuk membuat kontrak pesanan bak 

mandi dan setelahnya membuat kontrak penjualan dengan perusahaan 

ekspor impor Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd yang mengirim bak 

mandi dari cina, kemudian Penggugat pada tahun 2011 menerima somasi 

I dan II dari Tergugat melalui kuasanya Centro Patent berdasarkan surat 

Pendaftaran desain industri dan paten yang belum terbit sertifikatnya.  

Pada tahun 21 Juni 2012 dan 30 Juni  2012 Penggugat menerima somasi I 

& II dari Tergugat  melalui kuasanya yaitu dari kantor Salim Halim, S.H., 

& Rekan berdasarkan Sertifikat desain Industri "Bak Mandi Plastik" 

Nomor ID 0 026 208-D dan ID 0 026 209-D serta sertifikat paten Nomor 

ID S001118. Alasan Tergugat yang mengajukan somasi terhadap 

Penggugat adalah adanya kemiripan dari desain industri dan paten yang 

dimiliki oleh Tergugat. Penggugat kemudian ingin mengajukan 

pembatalan paten sederhana yang dimiliki Tergugat dengan alasan 

adanya itikad tidak baik dari Tergugat dan tidak ada kebaharuan dari 

paten yang telah didaftarkan Tergugat.  
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Berdasarkan sengketa paten diatas yang sudah di jelaskan secara singkat 

membuat penulis tertarik untuk menulis topik mengenai penerapan 

perlindungan hukum terhadap paten sederhana di Indonesia sebagai topik 

skripsi dari penulis karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya jika 

sudah ada undang-undang yang memberi perlindungan mengenai paten tetapi 

bagaimana dengan penerapan perlindungan terhadap paten sederhana oleh 

karena itu dari topik yang diangkat penulis, penulis dapat melihat efektivas 

dari perlindungan hukum terhadap paten sederhana  di Indonesia terkait 

gugatan pembatalan paten sederhana bak penampung air. 

  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengaturan perlindungan paten sederhana di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten? 

1.2.2 Bagaimana efektivitas perlindungan paten dalam kasus gugatan 

pembatalan paten sederhana bak penampung air? 

  

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1.3.1 Untuk menelusuri pengaturan perlindungan paten sederhana di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2001 

tentang Paten 
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1.3.2 Untuk menelusuri keefektivitasan perlindungan paten dalam 

perkara gugatan pembatalan paten sederhana. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan dalam ilmu 

hukum khususnya mengenai penerapan perlindungan hukum 

terhadap paten di Indonesia. 

1.4.2 Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan maupun 

pedoman bagi para praktisi hukum dan akademisi hukum terkait 

dengan perlindungan  hukum terhadap paten di Indonesia atau 

dapat berguna bagi peneliti lain yang meneliti mengenai hal yang 

mirip dengan topik pembahasan pada skripsi ini. 

  

1.5   Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN  

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi 

ini. 

1.5.2   BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas mengenai landasan teori dari penelitian ini dan landasan 

konseptual yang dipakai dalam penelitian ini. 
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1.5.3   BAB III METODE PENELITIAN 

Membahas mengenai jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian 

ini, prosedur pengumpulan bahan penelitan yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, 

pendekatan apa yang digunakan, analisis yang dipakai dalam 

penelitian serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian ini. 

1.5.4   BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN  

Membahas mengenai hasil analisis dari penulis mengenai rumusan 

masalah yang diajukan oleh penulis. 

1.5.5   BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas mengenai kesimpulan dan saran penulis dari penelitian ini. 
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