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PERKEMBANGAN HAKI 

A. TINJAUAN SINGKAT PERJALANAN HAKI 

 Hak atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HAKI 
merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property 
Right (IPR). 

 Istilah tersebut terdiri dari kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, 
dan Intelektual. 

 Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, 
dialihkan, dibeli maupun dijual. 

 Adapapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas 
segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, 
pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, 
karikatur, dan seterusnya. 



• Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak 
(wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan 
intelektual tersebut, yang diatur oleh norma2 atau hukum2 yang 
berlaku. 

• Hak itu sendiri dapat terbagi menjadi dua  

• Pertama, Hak Dasar (Asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak 
dapat diganggu gugat. Umpamanya hak untuk hidup, hak untuk 
mendapatkan keadilan, dan sebagainya. 

• Kedua, hak amanat/ Perundangan, yaitu hak karena diberikan/ diatur 
oleh  masyarakat melalui peraturan/perundangan. 

• Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HAKI 
merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang 
menentukan, seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu 
dan kelompok. 



• Terlihat bahwa HAKI merupakan hak pemberian dari umum 

(publik) yang dijamin oleh undang2. 

• HAKI bukan merupakan hak asasi, sehingga pemberian 

HAKI merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik.  

• Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya2 intelektual pada 

akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi 

atau mempertahankan kekayaan tersebut. 

• Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi 

perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan 

hak terhadapnya. 

• Sesuai dengan hakikatnya pula, HAKI dikelompokkan sebagai 

hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud 

(intangible). 



 Undang2 mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang 
menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan 
Guttenberg tercatat sebagai penemu2 yang muncul dalam kurun 
waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan 
mereka. 

 Hukum2 tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan 
Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum 
mengenai paten pertama di Inggris, oyaitu Statute f Monopolies 
(1623). 

 Amerika Serikat baru mempunyai undang2 Paten pada tahun 1791. 

 Upaya harmonisasi dalam bidang Haki pertama kali terjadi tahun 
1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah Paten, merek 
dagang, dan desain. 

 Kemudian Barne Convention 1886 untuk masalah Hak Cipta 
(Copyright) 



• Kekuatan nasional suatu negara tergantung juga pada kemajuan dan 
kemauan menghasilkan hak atas kekayaan intelektual. 

• Hal ini telah dibuktikan oleh negara2 maju sebelum Perang Dunia Kedua. 

• Jerman dan Jepang sebelum Perang Dunia Kedua telah mempersiapkan diri 
menjadi kuat dengan mengandalkan strategi utama, yaitu penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

• Untuk mewujudkan hubungan perdagangan internasional, negara2 yang 
memenangkan perang telah berusaha untuk membentuk Internasional 
Trade Organization (ITO). 

• Akan tetapi, pembentukan ITO mengalami kegagalan karena Amerika 
Serikat tidak mendukungnya. 

• Sebagai gantinya dibentuk The General Agreement  on Tariffs and Trade 
(GATT)  



 Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh delapan 
negara, yaitu : Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luxemburg, Belanda, 
Inggris (United Kingdom), dan Amerika Serikat. 

 Kegagalan pelaksanaan GATT pada tahun 1948 lebih banyak disebabkan 
oleh penolakan Kongres Amerika Serikat, khususnya yang berhubungan 
dengan masalah proteksionisme. 

 GATT adalah bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
bertujuan untuk melindungi keseimbangan kepentingan antarnegara-
negara anggota PBB dalam hubungan perdagangan internasional. 

 Pada saat itu GATT berfungsi sebagai alat stablisasi nasional mengenai 
tarif bea masuk dan sebagai forum konsultasi perdagangan 
internasional. 

  



 Dalam perkembangannya adanya perjanjian untuk 
membentuk World Trade Organization, yang merupakan 
lembaga penerus GATT termasuk di dalamnya Indonesia. 

 Yaitu sebagai perjanjian perdagangan barang, perjanjian 
perdagangan jasa2, serta perjanjian atas Kekayaan 
Intelektual. 

 Dengan adanya substansi perjanjian TRIPs dalam GATT 
maka Indonesia harus konsekuen terhadap hasil perjanjian 
perdagngan Indonesia Internasional GATT dengan 
melakukan  berbagai kebijakan hukum di bidang Hak atas 
Kekayaan Intelektual. 

 Selain itu penerapan perlindungan terhadap pemilik Hak 
atas Kekayaan Intelektual harus benar2 memberi jaminan  
atas tindakan pembajkan, pencurian, pembocoran, 
pengungkapan dan tindakan curang lainnya. 



B. Ciri dan Prinsip Dasar Persetujuan TRIPs 

 Ciri pokok persetujuan TRIPs adalah  

1. Berbeda dengan isu2 lainnya yang erat kaitannya dan pangkal 
tolaknya pada komoditi dan aksesnya ke pasar, TRIPs berbicara 
tentang norma dan standar (tingkat dan kualitas pengaturan) 

2. Dalam beberapa hal TRIPs mendasarkan diriatas prinsip full 
complience terhadap konvensi2 HAKIyang telah ada dan 
menggunakannya sebagai basis minimal, tetapi dalam hal2 tertentu 
mengisi kekosongan (misalnya Rental Right Geographical 
Indications, tertentu yaitu jangka waktu perlindungan Paten dan 
Komputer Program) 

3. Karena keterkaitannya yang erat dengan perdagangan 
internasional, TRIPs memuat dan menekankan derajat yang tinggi 
mekanisme penegakan hukum dan penyesuaian perselisihan yang 
dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan silang atau Cross 
Retaliation.  



 Prinsip Mengenai Pelaksanaan atau Penetapan 
Persetujuan TRIPs adalah sbb: 

1. Dalam waktu satu tahun setelah persetujuan berlaku efektif, 
negara2 peserta tidak diwajibkan untuk mulai menerapkan 
persetujuan tersebut. Ini berarti, bila ada yang telah siap, 
dapat saja negara menerapkan dan melakukannya, tetapi 
tidak dapt meminta negara lain untuk melakukan yang sama. 

2. Setiap negara berkembang dapat menunda penerapan 
persetujuan tersebut untuk jangka waktu 4 th setelah 
selesainya masa satu tahun yang umum tadi. 

3. Selain negara berkembang, setiap negara peserta yang sedang 
melakukan pembenahan atau perubahan sistem ekonomi 
mereka dari sistem terpusat menjadi sistem ekonomi pasar, 
dan menghadapi permasalahan dalam penyesuaian peraturan 
perundang2an HAKI nya dapt pula mengikuti jangka waktu 
penundaan tersebut. 



4. Negara berkembang yang berdasarkan persetujuan TRIPs, 
diwajibkan pula memberikan perlindungan paten terhadap 
penemuan teknologi tertentu yang semula tidak diberikannya, 
dapat memperoleh penundaan tambahan untuk selama 5 th 
setelah berakhirnya masa penundaan untuk negara 
berkembang. 

5. Negara yang paling terbelakang dapat menunda penerapan 
persetujuan TRIPs dengan jangka waktu 10th setelah masa 
penundaan unum tersebut dan apabila perlu masa tersebut 
dapat diperpanjang. 

 



c. Pengaturan HAKI DALAM TRIPs 

1. Latar Belakang Lahirnya TRIPs 

 Lahirnya persetujuan TRIPs dalam putaran Uruguay (GATT) 
pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan 
dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas, yang 
tidak lagi mengenal batas2 negara 

 Negara yang pertam sekali mengemukakn TRIPs adalah 
Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO ( 
World Intellectual Property Organization) yang bernaung di 
bawah PBB tidak mampu melindungi HAKI mereka di pasar 
internasional, yang mengakibatkan neraca perdagangan 
mereka menjadi negatif. 

 Argumen mereka mengenai kelemahan2 WIPO adalah adalah 
sebagai berikut: 



• WIPO merupakan suatu organisasi yang anggotanya terbatas (tidak 
banyak), sehingga ketentuan2nya tidak dapat diberlakukan terhadap non 
anggota. 

• WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum 
setiap pelanggaran HAKI. 

2. Tujuan TRIPs 

 TRIPs bertujuan untuk melindungi dan megakkan hukum hak milik 
intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran 
teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan 
pemakai pengetahuan teknologi. 

 Dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta 
berkeseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs). 

 Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan 
internasional dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan 
perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual. 

 

 



3. Peranan TRIPs terhadap HAKI di Indonesia 

 Pembangunan nasional secara menyeluruh merupaka tujuan utama 
Pemerintah Indonesia 

 Di bidang ekonomi, tujuan pembangunan hanya dapat tercapai bila 
Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan Laju pertumbuhan 
yang cukup tinggi dengan tingkat inflasi yang terkendali 

 Dalam upaya untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi 
tersebut, sektor luar negeri telah memegang peranan penting. 

 Berbeda pada tahun 1970’an ketika penghasilan dari sektor migas 
menjadi andalan dari program pembangunan, sejak tahun 1980’an 
Indonesia memusatkan perhatian utama pada sektor nonmigas. 

 Agar ekspor nonmigas dapat terus berkembang dengan pesat maka 
pemerintah telah mengambil serangkaian langkah deregulasi dan 
debirokrasi untuk meningkatkan efesiensi dalam bidang perekonomia. 

 Di luar negeri upaya pengamanan ekspor nonmigas tergantung pada 
keterbukaan pasar  



D. Pengaturan HAKI dalam Agreement TRIPs-WTO dan 
Dampaknya bagi Indonesia 

 Negosiasi pada Putaran Uruguay (GATT) akhirnya memutuskan 
Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia di Geneva pada tanggal 
25 Desember 1993. 

 Dalam kaitan ini perjanjian terpisah mengenai perlindungan 
kekayaan intelektual , disebut perjanjian TRIPs juga diputuskan. 

 Persetujuan diatur dalam Part II, yaitu Standard Concerning the 
Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights. 

 Hal tersebut meliputi ketentuan2 berikut: 

1. Hak Cipta dan hak2 yang berkaitan dengan Hak Cipta (Copy 
Right and Related Rights); 

2. Merek dagang (Trademarks); 

3. Indikasi Geografis (Geographical Indication); 



4. Desain Industri (Industrial Design); 

5. Patents; 

6. Layout-Design (Topographies) of Integrated Circuits; 

7. Protection of Undisclosed Information; 

8. Control of Anti Competitive Practices in Contractual 
Licences. 



 Berikut adalah hasil formal perundingan Uruguay around, yang 

perjanjiannya berisi perjanjian di bidang jasa dan perjanjian di bidang 
Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam penjelasan Undang2 Nomor 7 
Tahun 1994, pada bagian IV huruf C angka 11 disebutkan perundingan di 
bidang ini bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual 
dari produk2 yang diperdagangkan; 

b. Menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat 
kegiatan perdagangan; 

c. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan 
perlindungan terhadap HAKI; 

d. Mengemban prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional 
untuk menangani perdagangan barang2 hasil pemalsuan atau 
pembajakan atas HAKI.  



 Melalui ratifikasi tersebut, beberapa undang2 di bidang HAKI 
dikeluarkan pemerintah, yaitu : 

a. Undang2 Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, yang 
merupakan perubahan dari Undang2 Nomor 7 Tahun 1987; 

b. Undang2 Nomor 13 tahun 1997 tentang Paten, yang 
merupakan perubahan dari Undang2 Nomor 6 Tahun 1987; 

c. Undang2 Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang 
merupakan perubahan dari Undang2 Nomor 19 Tahun 1992; 

d. Undang2 Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

e. Undang2 Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 

f. Undang2 Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu. 



 Pencipta (sebagai subjek Hak Cipta) adalah seorang atau 
beberapa orang yang karena inspirasinya menghasilkan suatu 
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 

 Penemu (sebagai subjek Paten) adalah seseorang yang secara 
sendiri atau beberapa orang secara bersama2 melaksanakan 
kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi 
berupa proses atau hasil produksi. 

 Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang 
menghasilkan Desain Industri, dalam suatu kreasi tentang  
bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau 
garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 
tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 
menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri, 
dan kerajinan tangan.  



 Untuk mengetahui masing2 perbedaan HAKI, secara 
umum dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Hak Cipta  : Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang2 Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak Cipta adalah hak eksklusif 
bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 
dengan tidak mengurangi pembatasan2 menurut peraturan 
perundang2an yang berlaku. 

2. Paten (Patent) : Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang2 Nomor 
14 Tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang 
diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya 
di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan 
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

3. Merek Dagang (Trademark) : Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 
Undang2 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah 
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf2, angka2, 
susunan warna, atau kombinasi dari unsur2 tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang atau jasa. 

  



4. Rahasia Dagang (Trade Secret) : menurut Pasal 1 ayat (1) 
Undang2 Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh 
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai 
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga 
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 

5. Desain Industri : Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang2 Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri 
adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau 
komposisi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan 
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 tangan. 

 



6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : Berdasarkan Pasal 1 
Undang2 Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain tata Letak 
Sirkuit Terpadu. 

Ayat (1) : Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk 
jadi  atau  setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai 
elemen  dan sekurang2nya satu dari elemen tersebut 
adalah elemen aktif,  yang sebagian atau seluruhnya saling 
berkaitan serta di bentuk  secara terpadu dalam sebuah bahan 
semikonduktor, yang  dimaksudkan untuk menghasilkan 
fungsi elektronik 

Ayat (2) : Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan 
peletakan dimensidari berbagai elemen, sekurang2nya satu dari 
elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua 
interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga 
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan 
Sirkuit Terpadu. 

 

 

 

 



7. Indikasi Geografis : Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang2 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Indikasi Geografis 
dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah 
asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis 
termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari 
kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu 
pada barang yang dihasilkan. 


