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HUBUNGAN HKI DAN HK DAGANG

• Mengapa Hak Kekayaan Intelektual 

dihubungkan dg Perdagangan?

• Sejak ditanda-tanganinya TRIPs Agreement 

oleh semua negara anggota World Trade 

Agreement (WTO), maka semua negara 

anggota WTO wajib memberikan perlindungan 

HKI yg terkandung dalam semua barang yg 

diperdagangkan di dunia.
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TRIPs Agreement

• The Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs 

Agreement)

• Dari kata-kata “Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights” menunjukkan 

adanya hubungan (relation) antara “Trade” 

dan “IPRs”
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Sebelum TRIPs Agreement

(sebelum 1994)

• Sebelum adanya konvensi TRIPs Agreement, 

perdagangan barang di dunia hanya dikaitkan 

dg perdagangan barang dlm arti “barang 

manufaktur yg berwujud”

• TIDAK dilihat “kandungan HKI” yg terkandung 

dlm barang-barang yg diperdagangkan tsb.
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• Hal ini mengakibatkan produk manufaktur dari 

negara2 industri maju kalah bersaing dg produk 

dari negara berkembang, karena produk dari 

negara berkembang:

– selalu lebih murah karena buruhnya murah dan 

sumber daya alam melimpah.

– sering merupakan produk bajakan (misal: arloji, 

cassette, garment, dsb)
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• Untuk memperbaiki defisit neraca 

perdagangan mereka, maka negara-negara 

industri maju menghendaki negara2 lainnya 

untuk melindungi HKI yg terdapat dalam 

produk-produk perdagangan yg mereka jual di 

negara-negara berkembang, misal:

– Obat-obatan

– Film, lagu, dan semacamnya

– Alat-alat elektronik

– Baju, tas, sepatu, dan produk fashion lainnya.

– Software
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• Hal inilah yg menjadi awal mula 

dihubungkannya perdagangan internasional 

dg perlindungan HKI (melalui TRIPs 

Agreement), karena:

– Banyak produk perdagangan sesungguhnya 

mengandung komponen HKI di dalamnya.

– Jadi, komponen HKI tsb juga dapat 

diperdagangkan.
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PENGERTIAN HKI

• Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau 

akronim "HaKI", adalah padanan kata yang 

biasa digunakan untuk Intellectual Property 

Rights (IPR).

• Yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir/ 

intelektual manusia yang menghasikan suatu 

produk atau proses yang berguna untuk 

manusia.
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• HKI memberikan hak pada pemegangnya 

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari 

suatu kreativitas intelektual.

• HKI diberikan oleh negara kepada pencipta, 

inventor, pendesain, dsb.
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Bidang HKI

• Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) 

bagian, yaitu:

– 1) Hak Cipta (copyright);

– 2) Hak kekayaan industri (industrial property 

rights)
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Hak Cipta (Copyright)

• Untuk melindungi hak-hak yg muncul dari 

karya artistik (seni) dan karya literatur.
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Hak Kekayaan Industri

• Mencakup:

• Hak Paten (patent);

• Hak Desain Industri (industrial design);

• Hak Merek (trademark);

• Hak Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of 

integrated circuit);

• Hak Rahasia dagang (trade secret).
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Tujuan Perlindungan HKI

• Hak eksklusif yang diberikan negara kepada 

individu pelaku HKI (inventor, pencipta, 

pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan 

sebagai:

– penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya 

– dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut 

mengembangkan lagi.
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HAK CIPTA

• Ciptaan yg dilindungi Hak Cipta adlh hasil 

setiap karya pencipta yang menunjukkan 

keasliannya dalam lapangan ilmu 

pengetahuan, seni, atau sastra.
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Perlindungan Hak Cipta

• Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul 

secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan 

dalam bentuk nyata.

• Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu 

kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

• Hak Cipta diberikan kepada yg pertama kali 

mempublikasikan ciptaan tsb. (First to Publish)
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• Pendaftaran ciptaan ke kantor Ditjen HKI adalah 

tidak wajib, tetapi hanya utk memperoleh Surat 

Pendaftaran Ciptaan yg dapat dijadikan sbg alat 

bukti awal di pengadilan sewaktu muncul 

sengketa terkait ciptaan tsb.

• INGAT !

– Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide 

atau gagasan, karena karya cipta harus riil/ nyata. 
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Pembagian Jenis HAK CIPTA

1. Hak Moral, dan

2. Hak Ekonomi atas suatu ciptaan

3. Hak Terkait 
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Hak Moral dan Hak Ekonomi

• Hak moral adalah hak yang melekat pada diri 

pencipta atau pelaku yang tidak dapat 

dihilangkan atau dihapus dengan alasan 

apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait 

telah dialihkan.

• Hak ekonomi adalah hak si pencipta untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan 

serta produk hak terkait.
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Hak Terkait

• Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan 

dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi:

– Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan 

pertunjukan;

– bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak 

atau menyewakan karya rekaman suara atau 

rekaman bunyinya; dan

– bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, 

memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
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Pengalihan Hak Cipta

• Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya 

maupun sebagian karena:

– pewarisan;

– hibah;

– wasiat;

– perjanjian tertulis; atau

– sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan.
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Subyek Hak Cipta

1. Pencipta

2. Pemegang Hak Cipta

3. Pelaku (Subyek Hak Terkait)

4. Produsen Rekaman (Subyek Hak Terkait)

5. Lembaga Penyiaran (Subyek Hak Terkait)
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Lingkup/Obyek Hak Cipta
• Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:
– Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out ) karya tulis

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

– Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

– Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

– Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan
pantomim;

– Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni

– terapan;

– Arsitektur;

– Peta;

– Seni batik;

– Fotografi;

– Sinematografi;

– Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
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Jangka Waktu Perlindungan

• Hak cipta atas ciptaan tsb di atas adlh selama

hidup pencipta dan terus berlangsung hingga

70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta

meninggal dunia.

• Hak cipta atas ciptaan:

– Program komputer, sinematografi, fotografi, 

database, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

sejak pertama kali diumumkan;
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• Apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang 

oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku 

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama 

kali diumumkan.

• Untuk Hak Terkait bagi Pelaku: 50 tahun, bagi 

Produser Rekaman Suara: 50 tahun, bagi 

Lembaga Penyiaran: 20 tahun, sejak Karya 

Terkait mereka pertama kali ditampilkan.
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Pembatasan atas Hak Cipta

• Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, 
antara lain:

– Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun
sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan
surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan
ketentuan sumbernya harus disebutkan secara
lengkap.

– Dengan sumbernya harus disebutkan atau
dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran
Hak Cipta:

• penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dengan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

25

• Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik 

seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan 

pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

• Pembuatan salinan cadangan suatu Program 

Komputer oleh pemilik Program Komputer 

yang dilakukan semata-mata untuk digunakan 

sendiri.
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MEREK

• Merek adalah suatu "tanda yang berupa gambar, 

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

• Merek berbeda dari Nama Dagang, walau kedua-

duanya sama-sama harus didaftarkan utk 

memperoleh perlindungan.
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• Nama dagang adalah nama lengkap usaha 

yang dimiliki, seperti: “Blackmark 

International Ltd”, yang dalam hal tersebut 

mencirikan perusahaan yang bersangkutan

• ‘Merek’ merupakan tanda yang membedakan 

produk-produk yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Sebuah perusahaan dapat 

mempunyai bermacam-macam merek.
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Penggolongan Jenis Merek

• Merek Dagang

• Merek Jasa

• Merek Kolektif

• Merek Sertifikat

29

• Merek dagang adalah merek yang digunakan 

pada barang yang diperdagangkan.

• Merek jasa adalah merek yang digunakan pada 

jasa yang diperdagangkan oleh seseorang

• Merek kolektif adalah Merek yang digunakan 

untuk membedakan barang dan jasa yang 

dihasilkan dan digunakan oleh anggota dari 

suatu asosiasi
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• Merek sertifikasi dapat digunakan oleh siapa 

saja yang mampu memenuhi standar-standar 

yang ditetapkan oleh pemilik merek ber-

sertifikasi tersebut.

• Contoh: 

• Woolmark merupakan simbol jaminan kualitas 

yang menunjukkan bahwa produk yang 

menggunakan merek tersebut terbuat 100% 

dari wol yang asli. Pemegang merek tsb adlh 

The Woolmark Company
31

Manfaat Merek

• Bagi Perusahaan

– membedakan dirinya dan produk yang dimiliki 

terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya,

– Nilai tambah atau aset bisnis perusahaan

– Dapat dilisensikan/diwaralabakan

• Bagi Konsumen

– Memberikan jaminan utk memperoleh produk yg 

tepat

32
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Perlindungan Hak Merek

• Merek diberikan kepada pendaftar merek 

pertama (First to File)

• Jadi, utk memperoleh hak merek, pengusaha 

harus mendaftarkan mereknya.

• Syarat pendaftaran ini terdapat di semua jenis 

Hak Kekayaan Industri.

• Hal ini berbeda dg Hak Cipta, yg tidak 

memerlukan syarat pendaftaran.
33

Merek yg Tidak Dapat Didaftar

1. Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik;

2. Bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, 

kesusilaan, atau ketertiban umum;

3. Tidak memiliki daya pembeda;

4. Telah menjadi milik umum; atau

5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan 

barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

(Ps. 4 dan 5 UU Merek)

34

Merek yg Ditolak Pendaftarannya

• Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan:

– merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih 

dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

– merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis
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Penghapusan Merek Terdaftar

• Merek terdaftar dapat dihapus oleh DJHKI:

– Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-

turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa 

sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian 

terakhir,

– Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa 

yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya
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Jangka Waktu

Perlindungan Merek

• Merek terdaftar mendapat perlindungan 

hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

yang sama 10 (sepuluh) tahun. 
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PATEN
• Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada inventor atas hasil invensinya 

di bidang teknologi, sehingga orang lain yg 

akan menggunakan hasil invensi tsb harus 

memperoleh izin/lisensi dari inventor tsb.
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Yang Dapat Dilindungi Paten

• Adalah INVENSI , bukan sekedar Penemuan.

• 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.
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Subyek Hak Paten

• Inventor dan Pemegang Paten

• Inventor adalah seorang atau beberapa orang 

yang melaksanakan ide yang dituangkan ke 

dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

• Pemegang Paten adalah iventor ATAU pihak lain 

yang menerima pengalihan hak Paten dari 

inventor/pemilik paten.
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Invensi yang tidak dapat diberi paten
1) Proses atau produk yang pengumuman dan

penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau
kesusilaan;

2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan 
dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap
manusia dan/atau hewan;

3) Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan
dan matematika;

4) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta
proses biologis yang esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan kecuali proses non biologis
atau proses mikrobiologis

41

Jangka Waktu

Perlindungan Paten

• Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 

tahun terhitung sejak tanggal penerimaan 

pendaftaran dan jangka waktu itu tidak dapat 

diperpanjang.

• Paten Sederhana diberikan untuk jangka 

waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat 

diperpanjang
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• Setelah lewat jangka waktu perlindungan tsb, 

invensi tsb jatuh ke dalam Public Domain.

• Masyarakat luas dapat menggunakan invensi 

tsb TANPA harus minta izin dan membayar 

royalty ke pemegang paten.

43

Perlindungan Paten

• Paten diberikan kepada pendaftar pertama 

(First to File)

• Pemohon paten harus menyerahkan 

Spesifikasi Paten atas invensinya kepada Dirjen 

HKI sewaktu memohon Paten.

44
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Syarat Invensi utk Dilindungi Paten

• Invensi tersebut harus:

– Baru

– Inventif

– Dapat diterapkan di industri

45

RAHASIA  DAGANG

• Istilah2 lainnya:

– trade secret (digunakan oleh WIPO)

– undisclosed information (digunakan oleh TRIPs 

Agreement) 

– know-how

– confidential information

46

Dasar Hukum

• Article 39 TRIPs Agreement

• UU Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000

47

Pengertian Rahasia Dagang

• Seluruh jenis informasi bisnis RAHASIA 

(Confidential) yg dapat memberikan 

keuntungan bisnis bagi perusahaan ybs.
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Contoh-contoh Rahasia Dagang

• sales methods, 

• distribution methods, 

• consumer profiles,

• advertising strategies, 

• lists of suppliers 

• List of clients

• manufacturing processes

49

Perlindungan Rahasia Dagang

• Sesuai namanya “Rahasia Dagang”, maka segala 

sesuatu yg tergolong “Rahasia Dagang” 

OTOMATIS dilindungi hukum TANPA perlu 

didaftarkan.

• Dan jangka waktu Rahasia Dagang adalah utk 

SELAMANYA, selama masih bersifat “Rahasia”
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Syarat-syarat Rahasia Dagang

• Utk dapat digolongkan sbg Rahasia Dagang, 

maka informasi bisnis tsb harus memiliki sifat-

sifat:

– Dirahasiakan oleh pemiliknya

– Memiliki nilai komersiil (mendatangkan keuntungan)

– Pemiliknya terbukti telah melakukan upaya-upaya

untuk menjaga kerahasiaannya (misal, dg 

menguncinya di tempat khusus ATAU membuat

perjanjian confidentiality agreement dg pegawai

perusahaan/penerima lisensi yg menggunakan

rahasia dagang tsb)
Lihat Art. 39 TRIPs Agreement
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Sanksi atas Pelanggaran

Rahasia Dagang

• Gugatan Perdata, berdasarkan:

– Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige 

daad)

– Wanprestasi (pelanggaran perjanjian 

Confidentiality Agreement)

– Persaingan Usaha Curang

• Tuntutan Pidana
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DESAIN  INDUSTRI

• Perlindungan Hak Desain Industri hanya 

diberikan kepada aspek ornamental dan 

estetika dari suatu produk yg diperdagangkan.

• Jadi, HDI tidak diberikan pada suatu desain yg 

dibuat utk menjalankan FUNGSI dari produk 

tsb.

53

• Selain itu, HDI tidak diberikan bagi desain 

suatu produk yg TIDAK UTK 

DIPERDAGANGKAN, tetapi hanya untuk koleksi 

seni saja misalnya.

• Desain indah, tetapi hanya utk dijadikan 

koleksi pribadi/seni, lebih tepat dilindungi 

berdasarkan HAK CIPTA

54

Contoh desain industri 3 dimensi
Sumber: Nokia

55

Contoh desain industri 2 dimensi

56
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Syarat Perlindungan 

Desain Industri

• Harus didaftarkan (First to File)

• Jangka waktu perlindungannya 10 tahun sejak 

tanggal pendaftaran

57

Desain yg dapat dilindungi HDI

• Desain tsb harus “baru”. Tidak sama dengan 

yang terdapat di pasar.

• Desain tsb harus “asli”. Orisinil kreasi 

pendesainnya.

• Desain tsb harus “memiliki ciri tersendiri/ 

khusus”. Bagi konsumen produk, desain tsb 

memberikan kesan berbeda secara keseluruhan 

dari produk/desain yg sudah ada di pasar.
58

Perbedaan dg Hak Cipta

• Dalam Hak Cipta, tidak disyaratkan “harus 

baru” atau harus tidak pernah ada/sama dg 

yang ada di pasar.

• Dalam hak cipta, yg ditekankan hanya “syarat 

keaslian” atau orisinalitas. Kalau karya/desain 

tsb orisinil, tapi serupa atau sama dg karya 

lain, maka tetap dilindungi HAK CIPTA. 

Sepanjang terbukti BUKAN PENJIPLAKAN
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