
24-Feb-16

1

PENGANTAR 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tim Dosen HKI

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

DEFINISI

• TRIPs Agreement (Perjanjian Internasional di 

bidang HKI) tidak memberikan definisi apa itu 

KEKAYAAN INTELEKTUAL.

• Tapi, article 2.1. TRIPS Agreement membuat 

daftar jenis-jenis kekayaan intelektual yang 

wajib dilindungi negara-negara di dunia:

a. Hak Cipta dan Hak Terkait

b. Merek

c. Indikasi Geografis

d. Desain Industri

e. Paten

f. Desain tata-letak sirkuit terpadu

g. Rahasia Dagang

h. Perlindungan Varietas Tanaman (tetapi, utk 

ini TRIPs tidak mengatur detil krn PVT msh 

membutuhkan pengaturan lbh lanjut)

PENGERTIAN

• Hak Kekayaan Intelektual bertujuan 

memberikan hak ekonomi atas suatu karya 

intelektual yg memiliki nilai komersial.

• Hak ekonomi tsb diberikan secara eksklusif 

kepada pencipta, inventor, atau pemegang hak 

dari karya intelektual tsb.
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• Hak eksklusif tsb (HKI) mengakibatkan pihak 

lain tidak dapat menggunakan karya 

intelektual tsb tanpa minta izin atau 

membayar suatu royalti 

–� Inilah yg memberikan keuntungan ekonomi 

kepada pencipta, inventor, atau pemegang HKI.

• Hak kekayaan intelektual di atas merupakan 

hak kebendaan, tetapi hak kebendaan atas 

benda tidak berwujud.

• Jadi spt hak kebendaan lainnya, HKI dapat 

diperjual-belikan, diwariskan, disewakan, dsb.

JUSTIFIKASI PERLINDUNGAN HKI

• Hak Alamiah

– Siapa yg berkarya, dia yg mendapat hasilnya. 

Orang/pihak lain tdk dpt menggunakan karya tsb 

tanpa izin.

– Ps. 27 (2) Universal Declaration of Human Rights:

� Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi hak moral 

dan hak materiil-nya atas karya ilmiah, karya tulis, dan 

karya seni yg dihasilkannya

JUSTIFIKASI PERLINDUNGAN HKI (lanjutan)

• Perlindungan Reputasi Bisnis

– Perlindungan HKI terkait merek dan hak kekayaan 

industri lainnya karena merek, domain names, 

indikasi geografis berhubungan erat dg reputasi 

bisnis perusahaan ybs atau dg kepercayaan 

konsumen.

–Merek dan hak kekayaan industri lainnya tidak 

dapat diambil pihak lain seenaknya karena dpt 

merusak reputasi bisnis dan kepercayaan 

konsumen.
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JUSTIFIKASI PERLINDUNGAN HKI (lanjutan)

• Sbg insentif utk mendorong inovasi dan 

penciptaan lbh lanjut

– Dg pemberian hak eksklusif (hak ekonomi) 

mendorong pencipta, inventor, atau perusahaan 

berkarya lbh lanjut menciptakan inovasi.

– Apabila karya / invensi mereka tidak dihargai 

(digunakan pihak lain tanpa kompensasi), maka 

pencipta atau inventor tidak akan memiliki insentif 

lagi untuk mencipta lebih lanjut


