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     BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sejauh ini, bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual 

Property Right (IPR) sudah mencapai suatu masa dimana masyarakat sangat 

menghargai dan menyadari pentingnya peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam 

perkembangan ekonomi. Sejarah mengenai kemajuan didunia ini sesungguhnya 

didukung oleh kemajuan HKI. Negara-negara maju memiliki kekayaan yang 

sangat besar dan beragam di bidang kekayaan intelektual. Sementara itu, 

Indonesia masih tergolong baru dalam pengaturan dan penyalahgunaan sistem 

hukum HKI. Hal-hal ini berdampak pada minimnya kesadaran hak masyarakat, 

karena kurangnya perlindungan tersebut maka kepercayaan dunia internasional 

dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sampai saat ini belum 

menunjukkan kemajuan yang berarti di negara-negara maju. Masalah 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi suatu komoditi tersendiri 

bagi para pelaku usaha, karena mereka telah sampai pada pemikiran bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual itu mempunyai suatu nilai ekonomis. Hal-hal tersebutlah 

yang menyebabkan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual bertumbuh 

menjadi sangat pesat1. 

                                                        
1 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta 

: PT.Raja  Grafindo Persada, 2004), hal 99 
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Dalam bidang teknologi, terjadi perkembangan yang sangat pesat dan cepat. 

Seiring dengan cepatnya perkembangan zaman, dibalik teknologi yang semakin 

memadai tersebut terdapat inventor2 yang terus berinovasi dalam menciptakan 

suatu invensi 3
. Pada dasarnya teknologi lahir dari karya intelektual, sebagai 

karya intelektual manusia, dimana lahirnya karya intelektual itu banyak 

melibatkan tenaga, waktu dan biaya (berapapun besarnya). Oleh karena itu,  

teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomis yang dapat 

menjadi obyek harta kekayaan (property). Dalam ilmu hukum, yang secara luas 

dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual tersebut diakui 

sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud4 . Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud 

(benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata di klasifikasikan ke 

dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan 

benda ke dalam benda berwujud atau benda tidak berwujud. Sehingga dapat 

dilihat batasan dari benda yang dikemukakan dalam pasal 499 KUH Perdata 

“benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak 

milik”5.    

                                                        
2 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Paten 2001 yang dimaksud dengan inventor adalah seorang 

yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang 

dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilakn invensi. 
3 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Paten 2001 yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor 

yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi 

dapat berupa produk atau proses,atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 
4 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 

2007), hal 146 
5 R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya 

Paramita, 1986), hal 155 
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Pada umumnya, HKI berhubungan dengan konsep perlindungan terhadap 

penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial atau kekayaan 

pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk 

kekayaan lainnya. HKI juga dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara 

ekonomis hasil dari kreatifitas intelektual sehingga HKI merupakan hak yang 

lahir berdasarkan hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika barang 

dihasilkan berdasarkan kreatifitas manusia maka melekat dua hak didalamnya, 

yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dapat berupa royalty atau 

penghargaan secara materi, sedangkan yang dimaksud dengan hak moral adalah 

hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat 

dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak tersebut telah 

dialihkan dapat berupa penghargaan atau pengakuan bahwa produk tersebut 

merupakan karya si pembuat6. Yang termasuk dalam lingkup  HKI adalah segala 

karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui 

akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Hal inilah yang membedakan HKI 

dengan hak milik lainnya. Realita yang terjadi dalam masyarakat dimana 

perkembangan teknologi dan industri dan perdagangan yang semakin pesat, 

untuk melindungi hak Paten atau hak pemegang Paten agar terhindar dari 

mereka yang berminat mengeksploitasi atau menjiplak penemuan tersebut7.  

                                                        
6 Much.Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia, (Yogyakarta : Buku Biru, 2012), hal 15  
7 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelektual Property Right (Kajian Hukum 

terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten), (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2005), hal 28 
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HKI menjadi suatu permasalahan global dalam World Trade Organization. 

Perdebatan seputar HKI berujung dengan di tetapkannya persetujuan mengenai 

Trade Relate Aspect of Intellectual (TRIPs Agreement) 8 . Atau yang lazim 

disebut TRIPs pada tanggal 15 April 1998. Sebelumnya negara-negara didunia 

menyepakati perlindungan terhadap HKI yang bersifat internasional dengan 

disahkannya Paris Convention or the Protection of Industrial Property 

(dinamakan pula dengan The Paris Union atau Paris Convention). Konvensi 

tersebut merupakan aturan hukum yang menjadi norma substantif hak dasar 

yang dikenal sebagai hak kesamaan status disetiap negara, yang kemudian 

menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai Hak Prioritas dan kewajiban 

perorangan atau badan hukum yang membutuhkan dapat mengizinkan negara-

negara anggota dapat meratifikasi undang-undang berikut dengan peraturan serta 

sistem administrasinya. Pada prinsipnya, Paris Convention ini mengatur 

perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau Paten 

(invention atau Patents), model dan rancangan bangunan (utility models), desain 

industri (industial design), merek dagang (trademarks), nama dagang (trade 

names) dan rahasia dagang (unfair competition).  

Pengaturan hukum Paten dimuat dalam undang-undang HKI pertama kali 

di Venice, Itali pada tahun 1470. Caxton Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai 

penemu-penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas 

penemuan mereka. Hukum tentang Paten kemudian diadopsi oleh Kerajaan 

Inggris di zaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai 

                                                        
8 H.OK.Saidin, Op.cit, hal 1 
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Paten pertama di Inggris , yaitu Statue of Monopolies tahun 1623. Yang 

kemudian Amerika memiliki undang-undang Paten pada tahun 1791.9 Dilihat 

dari sejarah HKI, ternyata masih belum lama memperoleh perlindungan hukum, 

baik pengaturannya di negara-negara maju maupun di negara berkembang10 . 

Untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik 

Perindustrian dan Hak Cipta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk 

lembaga internasional dengan nama World Intellectual Property Organization 

(WIPO). Pembentukannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm 

berdasarkan Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 diratifikasi pula 

Paris Convention dengan demikian menyatakan bahwa Indonesia sudah 

bergabung dengan WIPO sejak tahun 1979 sehingga sudah seharusnya Indonesia 

tunduk pada ketentuan yang telah disepakati oleh WIPO11. 

 

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta dan 

Hak Kekayaan Industri. Kedua bentuk dari hukum tersebut diuraikan lebih lanjut 

sebagai berikut : 

1. Hak Cipta (copyright) berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 

2014 

                                                        
9 Muhammad Syaifuddin, Hukum Paten : Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori dan 

Dogma Hukum Nasional dan Internasional, (Malang : Tunggal Mandiri Publishing, 2009), hal 57 
10 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional : Dalam Kerangka Studi Analitis, (Jakarta : 

PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal 132 
11 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, perlindungan dan dimensi hukumnya 

di Indonesia (Bandung  : PT.Alumni, 2003), hal 5 



6 
 

 Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima 

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku12. Dan juga 

terdapat hak kekayaan industri termasuk didalamnya seperti : 

 

2. Hak Kekayaan Industri, yakni : 

1) Paten (Patent) berdasarkan UU Paten Nomor 14 Tahun 2001 

yang digantikan dengan UU Paten Nomor 13 Tahun 2016. 

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara terhadap 

inventor atas hasil invensinya terhadap bidang teknologi yang 

untuk beberapa waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya 

atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya13.  

 

2) Merek (trademarks) berdasarkan UU Merek dan Indikasi 

Geografis Nomor 20 Tahun 2016. 

Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna atau kombinasi dari beberapa unsur  

 

                                                        
12 Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014, Pasal 1 angka 1 
13 Undang-Undang Paten No 14 tahun 2001, Pasal 1 angka 1 
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tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa14. 

 

3) Desain Industri (Industrial Design) berdasarkan UU Desain 

Industri Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri adalah suatu 

kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna 

atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau 

dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta 

dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 

komoditas industri atau kerajinan tangan15. 

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated 

Circuits) berdasarkan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Nomor 32 Tahun 2000. Suatu produk dalam bentuk jadi atau 

setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen atau 

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen 

aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta 

dibentuk secara terpadu didalam sebuah semikonduktor yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik16.  

5) Rahasia Dagang (Undisclosed Information) berdasarkan UU 

Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia Dagang adalah 

                                                        
14 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No 20 tahun 2016, Pasal 1 angka 1 
15 Undang-Undang Desain Industri No 31 tahun 2000, Pasal 1 angka 1  
16 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 32 tahun 2000, Pasal 1 angka 1  
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informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi 

dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis karena berguna 

dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang 

rahasia dagang17. 

6) Perlindungan Varietas Tanaman (Plan Varieties)  berdasarkan 

UU Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000. 

Perlindungan khusus yang diberikan negara kapada pemula atau 

pemegang hak perlindungan baik untuk digunakan sendiri hasil 

pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain18.  

 

 

Namun dalam penulisan ini, penulis akan lebih fokus membahas mengenai 

Paten, karena Paten sebagai bagian dari HKI memegang peranan penting dalam 

proses industrial teknologi suatu negara. Paten merupakan hak khusus yang 

diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, 

untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau 

memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. 19 

Dengan demikian Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di 

bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun 

hanya merupakan proses saja, kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan 

                                                        
17 Undang-Undang Rahasia Dagang No 30 tahun 2000, Pasal 1 angka 1  
18 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman No 29 tahun 2000, Pasal 1 angka 2  
19 Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informasi Publik Pusat Informasi Politik 

Hukum dan Keamanan, Mengenal Lebih Dekat Tentang Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta : 

Kementerian Hukum dan HAM, 2010) 
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manfaat ekonomi dengan begitu inilah yang dapat memperoleh perlindungam 

hukum dengan adanya permohonan terlebih dahulu.20 

Di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU Paten Nomor 14 Tahun 

2001 tentang Paten, dibagi menjadi dua bentuk yakni : Paten Biasa dan Paten 

Sederhana. Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi Paten Sederhana 

karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan 

yang mendalam. Paten Sederhana hanya mempunyai hak untuk satu penemu, 

berbeda halnya dengan Paten Biasa yang melalui proses penelitian dan 

pengembangan yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim. 

Dalam hal ini tidak semua invensi dapat dipatenkan (Patentability), prinsip dasar 

dalam Paten adalah Paten dapat diberikan pada invensi yang baru (novelty) dan 

mengandung langkah inventif (inventive step). Langkah inventif apabila invensi 

tersebut mengandung langkah yang tidak terduga oleh ahli dibidangnya, setelah 

memperhatikan keahlian yang telah ada pada saat Paten diajukan 21 . Suatu 

invensi bisa disebut inventif jika invensi tersebut bagi sesorang yang mempunyai 

keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga 

sebelumnya. Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi 

tersebut tidak sama dengan teknologi yang dituangkan sebelumnya.  

Paten Biasa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan Paten. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan perjanjian 

TRIPs. Selain Paten Biasa, Indonesia juga mengenal yang namanya Paten 

                                                        
20 Rahmadi Usman, Op.cit, hal 207 
21  Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, 

(Jakarta : Grasindo, 2003), hal 24 
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Sederhana, jangka waktu perlindungan Paten Sederhana 10 (sepuluh) tahun 

terhitung sejak tanggal penerimaan. Untuk menjamin kelangsungan Paten 

tersebut, pemegang Paten harus membayar biaya. Pasal 115 UU Paten 2001 

menetapkan bahwa Paten dinyatakan batal demi hukum jika kewajiban 

membayar biaya tahunan tidak dipenuhi selama tiga tahun berturut-turut22.  

Perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran Paten adalah, 

perbuatan yang melanggar Pasal 16 UU Paten 2001, yang meliputi :  

a. Dalam hal Paten Produk : membuat, menggunakan, 

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau 

menyediakan untuk dijual atau disewakan atau di 

diserahkan produk yang diberi Paten.  

b. Dalam hal Paten Proses : menggunakan proses produksi 

yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Selain itu, 

pihak lain juga dilarang apabila tanpa persetujuannya 

melakukan impor sebagimana dimaksud pada butir a dan b, 

yang hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-

mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang 

dimilikinya. 

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam perdata dapat berupa 

membayar biaya ganti rugi yang terjadi terhadap pemegang Paten. Sedangkan 

bedasarkan ketentuan pidana, terhadap Paten Biasa berupa pidana penjara paling 

                                                        
22 Tim Lindsey BA, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung : PT. Alumni. 2006), 

hal 198 
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lama 4 tahun dan atau denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sedangkan terhadap pelanggaran Paten Sederhana berupa pidana penjara paling 

lama 2 tahun dan atau denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah). 

 

Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual di 

Indonesia, dimana bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan Intellectual 

Property Right tidak semuanya diatur dalam undang-undang tersendiri, ada yang 

pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang, misalnya pengaturan 

tentang Hak Terkait (Neighbouring Right) yang diatur dalam UU Hak Cipta, 

demikian pula pengaturan tentang Utility Models  

(UU Paten tidak mengenal istilah ini melainkan dengan istilah Paten Sederhana) 

diatur dalam UU Paten, begitu pula tentang Trade Mark, Service Mark, Trade 

Names or Commercial Names Appelations of Origin and Indication of origin 

diatur dalam UU Merek.23 

Pada tanggal 1 Agustus 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah 

mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 

Tentang Paten yang selanjutnya disebut UU Paten melalui Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 sebagai pengganti UU Paten Nomor 

6 Tahun 1989 jo UU Paten Nomor 13 Tahun 1997. Perubahan terhadap Undang-

Undang yang lama dianggap perlu karena keikutsertaan Indonesia pada 

perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri dan 

                                                        
23 Ibid, hal 16 
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perdagangan yang semakin berkembang pesat, disamping masih terdapat 

beberapa hal dari Agreement  on Trade Related Aspect of Intellectual Property 

Rights yang belum diatur di UU Paten yang lama24. 

Dalam upaya persiapan internasional HKI pada tahun-tahun mendatang, 

Indonesia menghadapi berbagai kendala yang tidaklah mudah, pertama dari segi 

budaya masyarakat kita dinilai belum siap dengan pemberlakuan HKI. Kedua, 

kemampuan Dirjen HKI yang bertugas memperjuangkan dan mensosialisasikan 

HKI masih jauh dari kata memadai, baik dari infrastruktur, informasi maupun 

SDM-nya, dimana saat ini pendaftararan HKI dapat dilakukan di masing-masing 

Kanwil Provinsi, namun sertifikat pendaftarannya tetap diterbitkan di pusat. 

Ketiga, dari sisi kelembagaan, belum tercipta koordinasi yang baik antara 

Direktorat Paten, Kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung dan Bea Cukai, 

sehingga penegakan hukum di bidang HKI masih sering terhambat. Agar suatu 

negara dianggap memiliki teknologi WIPO, disyaratkan bahwa jumlah Paten 

Domestic di negara tersebut minimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh Paten 

yang terdaftar pada kantor Patennya. Bila angka itu belum dapat dicapai, maka 

negara akan masuk dalam daftar negara yang di awasi, karena barang ekspornya 

akan dicurigai sebagai barang tiruan25. 

Permohon Paten baik yang diajukan ke maupun yang diberi Paten oleh 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) memang terus 

                                                        
24 Rachmadi Usman, Op.cit, hal 6 dimana TRIPs secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa 

TRIPs merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar 

Negara secara jujur dan adil. Hal ini disebabkan dalam TRIPs terdapat tiga ciri utama, 

yakni:TRIPs menitik beratkan pada norma dan standar, sifat persetujuan dalam TRIPs adalah full 

compliance atau ketaatan yang bersifat memaksa dan TRIPs memuat ketentuan penegakan hukum 

yang ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.  
25 H. OK. Saidin, Op.cit, hal 32 
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meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi jumlah permohonan Paten yang 

sudah melampaui lebih dari 7000 permohonan per tahun masih sangat 

didominasi oleh para pemohon asing, sementara pemohon-pemohon lokal baik 

industri, lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun individu 1/10 saja masih 

belum bisa dicapai. Permohonan pendaftaran Paten dari Indonesia, berdasarkan 

Patent Treaty Cooperation (PCT) sangat minim dibandingkan dengan negara di 

kawasan Asean lainnya. Indonesia jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, 

Filipina dan Vietnam. Indonesia hanya di atas Brunei Darussalam. Di antara 

negara Asean, Singapura tercatat paling banyak mengajukan permohonan 

pendaftaran Paten ke WIPO sebanyak 710 Paten, diikuti Malaysia (262 Paten), 

Thailand (60 Paten), Filipina (16 Paten), Vietnam (13 Paten), baru Indonesia 

sebanyak (11 Paten). Paten itu mencerminkan kemajuan teknologi di suatu 

negara. Makin banyak aplikasi Paten, maka boleh dikatakan makin hebat pula 

teknologinya. Jepang, China dan Korsel merupakan tiga Negara di Asia yang 

selalu mendominasi dan masuk lima besar pemohon Paten ke WIPO dalam tiga 

tahun belakangan ini. Menurut data WIPO selama 2012, AS menempati urutan 

paling atas mendaftarkan Paten sebanyak 51.207 aplikasi, diikuti Jepang di 

posisi kedua (43.660 Paten), Jerman pada posisi ketiga (18.855 Paten), China 

(18.627 Paten) dan Korea Selatan (11.848 Paten)26. 

 

 Melihat uraian di atas terlihat bahwa pentingnya sebuah Paten tidak hanya 

bagi inventor semata melainkan juga bagi negara. Disatu sisi semakin 

                                                        
26 http://www.Patenindonesia.com/?p=662 diunduh pada tanggal 2 februari 2017 pukul 14:44  

http://www.patenindonesia.com/?p=662
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banyaknya invensi yang di ciptakan oleh inventor maka Negara tersebut akan 

dinilai semakin hebat pula teknologi di negara tersebut, namun jika tidak maka 

negara tersebut menjadi negara yang perlu di awasi karena dapat dinilai bahwa 

negara tersebut mengekspor barang tiruan dan hal ini dapat merugikan negara. 

   Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti kasus dengan nomor 

perkara 490 K/Pdt Sus-HKI/2015 inventor yang menghasilkan invensi berupa  

“Metode peralatan untuk meningkatkan efisien penggunaan uang dalam pabrik 

pengolahan kelapa sawit” yakni Dr. Ir Takal Barus AK3 yang memiliki hak atas 

invensi yang di ciptakannya sejak 21 Oktober 1994 atas 9 klaim yang 

diperolehnya dari pendaftaran Paten tersebut. Dr. Ir Takal Barus AK3 yang 

bertempat tinggal di Jalan Sei Bahbolon Nomor 52, Medan Baru, telah memberi 

kuasa kepada Jhon S.E. Panggabean, S.H.,M.H., dan rekan-rekan, Para Advokat 

beralamat di MT. Haryono Square lantai 3 nomor 5, Jalan MT. Haryono Kav 10, 

Jakarta Timur untuk menggugat Udjam Djunus selaku direktur pada PT. Super 

Andalas Steel yang berkedudukan di di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km. 

9, Malabar Medan. Dalam hal ini, Udjam Junus memberi kuasa kepada Fahmi 

Asegaf, S.H.,M.H. dan rekan, Para Advokat beralamat di Dipo Business Center 

lantai 11 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 51-52, Jakarta Pusat. Selain itu Dr. Ir 

Takal Barus AK3 juga menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

c.q Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Paten, terkait 

dengan iuran tahunan yang belum dibayarkan ke kantor Paten. 

 Dr. Ir Takal Barus AK3 (Penggugat/Pemohon Kasasi) merasa dirugikan 
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dengan perbuatan yang dilakukan Udjam Djunus (Tergugat 1/Termohon 

Kasasi), dimana Tergugat 1 melakukan jual beli barang kepada PTPN IV yang 

diciptakan oleh Penggugat tanpa izin terlebih dahulu, sedangkan kualifikasi dari 

barang yang di produksi oleh Penggugat dengan yang di produksi oleh Tergugat 

1 sama walaupun ditutupi dengan merek yang berbeda. Pada saat Penggugat 

mulai mendaftarkannya Paten tersebut setahun kemudian muncul Surat Menteri 

Pertanian kepada seluruh direksi PTPN I sampai dengan PTPN XIV diwajibkan 

untuk menggunakan teknologi mesin ketel uap boiler untuk efisiensi dan 

peningkatan kualitas dari CPO (Crued Palm Oil) dari PTPN tersebut, namun 

setelah Tergugat 1 melakukan jual beli tersebut Penggugat merasa sangat 

dirugikan sehingga Penggugat memeriksa suhu dari mesin ketel uap boiler yang 

di jual Tergugat 1 dan Penggugat ternyata metode yang digunakan sama. 

Penggugat sampai sudah melakukan penelitian guna menyimpulkan bahwa 

mesin yang ia ciptakan sangat berguna dan mengambil pengaruh besar bagi 

pabrik kelapa sawit. 

 Putusan dalam perkara tersebut menolak permohonan kasasi dari pemohon 

kasasi hal ini dikarenakan pemohon kasasi tidak berkekuatan hukum karena 

pemohon kasasi selaku pemegang sertifikat Paten tidak melakukan 

kewajibannya yakni membayar iuran Paten selama 10 (sepuluh) tahun sejak 

sertifikat Paten diterbitkan, sedangkan didalam UU Paten tahun 2001 

menjelaskan bahwa jika pemegang Paten tidak melakukan kewajibannya 

membayar iuran Paten selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga sertifikat 

Paten yang diterbitkan menjadi batal demi hukum, dengan demikian gugatan 
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dari Pemohon Kasasi dinilai tidak memiliki legal standing. 

Melihat pada kasus tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai 

kasus sengketa Paten terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap Termohon 

Kasasi/Tergugat. Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas kasus ini 

untuk mengetahui perlindungan yang sifatnya seperti apa yang dapat diperoleh 

oleh Pemohon Kasasi/Penggugat setelah hakim memutuskan bersalah dalam 

kasus di atas. Berdasarkan pemikiran diatas, penulis bermaksud untuk 

mengangkat permasalahan hukumnya dalam karya tulis dengan judul : “ASPEK 

HUKUM SENGKETA PATEN DI INDONESIA DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001” (STUDI KASUS 

PUTUSAN NOMOR 490K/Pdt Sus-HKI/2015) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang Paten 

menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ? 

2) Bagaimana implementasi perlindungan Paten dalam perkara 

sengketa Paten antara Penggugat Dr. Ir. Takal Barus AK3 dengan 

Tergugat Udjam Djunus ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah:   

1) Untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum mengenai 

Hak Paten untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang 

sertifikat Paten.  

2) Untuk menganalisa, menelusuri dan menemukan apakah tindakan 

Dr. Ir. Takal Barus AK3 selaku pemegang Hak Paten yang 

menggugat Udjam Junus selaku direktur PT Super Andalas Steel 

dan Direktur Direktorat Paten Ir. Timbul Sinaga mengenai 

penjualan produk tanpa meminta izin kepada penggugat selaku 

pemegang sertifikat Paten. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum yaitu : 

 

   1.4.1 Manfaat Teoritis 

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya terkait dengan perlindungan hukum bagi para 

pemegang sertifikat Paten. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum mengenai Hak 
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Kekayaan Intelektual. 

  1.4.2 Manfaat Praktis 

      Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak 

pihak sebagai pemegang sertifikat Paten agar dapat lebih memahami bahwa 

Hak Paten sebagai salah satu instrument penting dalam Hak Kekayaan 

Intelektual sehingga sangat penting untuk lebih dimengerti dan diikuti 

seiring perkembangan zaman. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Materi penulisan dalam bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema produk dari skripsi 

ini, dimana dalam BAB I ini akan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan tentang isi 

dari penelitian ini yang merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, 

yang saling berkaitan satu sama lain untuk membahas tema dari skripsi ini. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua 

bagian yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bab ini menguraikan 
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tentang teori-teori para ahli hukum dan definisi-definisi yang menurut 

Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab metode penelitian, penulis akan membahas mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, 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. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang sesuai dengan topik yang 

dipilih dalam skripsi ini.  

 

BAB IV : PEMBAHASAN  

Dalam Bab IV ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dan 

menjawab masalah yang dijabarkan. Hasil penelitian tersebut akan dianalisis, 

terutama dari aspek hukum Paten sesuai dengan kerangka permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan yang adalah inti dari hasil analisis 

rumusan masalah dan juga berisi saran yang adalah masukan dari penulis 

terkait masalah yang diteliti.  




