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BAB I  

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

       Indonesia telah secara resmi melangkah ke era Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) sejak tahun 2000 yang lalu. Hal ini ditandai dengan keputusan politik 

bangsa Indonesia yang pada tahun 1994 telah menerima Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Eshtablishing the 

World Trade Organization/ WTO), yang merupakan konsekuensi hasil 

perundingan Putaran Uruguay General Agreement on Tarriffs and Trade 

(GATT). 

 Hasil perundingan Putaran Uruguay (GATT) sendiri menghasilkan 

beberapa kesepakatan, yaitu selain pembentukan organisasi perdagangan 

dunia/ World Trade Organization (WTO) juga perlindungan hukum Hak atas 

Kekayaan Intelektual termasuk perdagangan barang palsu atau dikenal dengan 

Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in 

Counterfeit Good’s (TRIP’s).  

 Secara khusus persetujuan TRIP’s mewajibkan semua anggota WTO 

untuk menetapkan hukum nasional yang isinya sesuai dengan aturan-aturan 

baik dalam konvensi Paris (Paris  Convention for the Protection of Industrial 

Property) maupun konvensi Bern yang perubahan terkhirnya dilakukan 

melalui Paris Act tanggal 24 Juli 1971 untuk diharmonisasikan paling lambat 
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tanggal 1 Januari 1995 dan berlaku secara penuh dan efektif mulai 1 Januari 

2000 (Tim Lindsey dkk, 2003: 28-29). 

 Sehingga mulai tahun 2000 yang lalu Indonesia telah merevisi aturan-

aturan perundanganya untuk memenuhi kesepakatan tersebut yang akhirnya 

lahirlah beberapa undang-undang yaitu: UU No. 30 tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang  Desain Industri, UU No. 

32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 tahun 

2002 tentang Paten, UU No. 15 tentang Merek, UU No. 19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, dan beberapa aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

Hak Kekayaan Intelektual. 

Peraturan perundang-undangan tersebut kesemuanya telah efektif 

implementasinya di Indonesia. Secara operasional, meski memerlukan 

berbagai langkah persiapan dan penyesuaian peraturan-peraturan tersebut 

relatif tidak mengalami hambatan pelaksanaanya dilapangan. Namun 

perkembangan jaman semakin cepat, dunia semakin canggih dan teknologi 

semakin berkembang dengan pesat pula. Perkembangan tersebut secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi segala aspek kehidupan 

manusia, termasuk sistem hukum dan perdagangan.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi komputer, 

teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini, sudah sedemikian cepat 

sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-

hari. Penggunaan komputer yang saat ini tidak hanya terbatas sebagai alat 

pengolah data semata namun telah membantu akses ke dalam jaringan publik 

(Public Network) yang menciptakan suatu Global Comunication Network 

yang menghubungkan berbagai media komputer dalam suatu jaringan besar 

yang kita kenal dengan internet. Hal ini berakibat hubungan personalpun 

semakin bebas tanpa terhalang batas-batas negara dan kedaulatan 

(Borderless).  

Salah satu implikasi teknologi informasi khususnya internet yang sampai 

saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), dalam hal kerangka hukum di dunia internet Hak 

1 
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Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan yang sangat khusus mengingat 

kegiatan di internet sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang 

berbasis pada perlindungan rezim hukum Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia 

Dagang, Desain Industri dan lain-lain (Ahmad M. Ramli, 2004:4-5). 

Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi 

informasi telah memberikan ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan 

invensi yang ditemukan oleh para penemu Hak Kekayaan Intelektual. Karya-

karya intelektual berupa program komputer dan obyek-obyek hak cipta yang 

ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan 

digandakan.  

Kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek 

melalui sarana internet dan media komunikasi lainya adalah contoh yang 

marak terjadi saat ini. Kasus pengkopian desain website yang selama ini sering 

sekali dilakukan sebenarnya dapat diketegorikan sebagai pelanggaran terhadap 

Hak Cipta atas karya seni berupa desain tersebut (Edmon Makarim,         

2003: 272).  

Kasus Steven, dalam lingkup internet banking www.klicbca.com yang 

terjadi ketika ia sengaja membuat situs dengan nama mirip dengan nama situs 

tersebut yaitu: wwwklikBCA, klik BCA, ClickBCA dan Klik BAC yang 

membuat para nasabah BCA terjebak sehingga nomor rekening, pin atau 

password mereka dapat diambil olehnya adalah contoh yang lain. 

Permasalahan-permasalahan mengenai domain name  sampai saat ini juga 

terus mengemuka di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Direktur 

Jenderal HKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, A. Zen Umar 

Purba, yang mengemukakan bahwa domain name di internet untuk saat ini 

bisa didaftarkan sebagai hak cipta, dan diharapkan bisa menjadi hak atas 

merek (Bisnis Indonesia, 2000: 21). Namun meskipun bisa dijadikan obyek 

hak cipta atau merek sampai saat ini diakui belum ada peraturan khusus yang 

mengatur mengenai nama domain ini.  

Kasus yang aktual menyangkut nama domain ini adalah kasus PT. 

Pancawana Indonesia perusahaan asal Jawa Timur yang digugat oleh 
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perusahaan penyiaran asal Inggris Channel 5 Broadcasting Ltd karena 

mendaftarkan channel5.com sebagai nama domainnya. Channel 5 

Broadcasting Ltd pada pokoknya mendalilkan bahwa nama domain 

channel5.com adalah identik dengan merek terdaftar miliknya (Sabartua 

Tampubolon, 2003: 96-99).  

Dan dari penelusuran hukumonline ternyata banyak kasus-kasus yang lain 

yang terjadi di Indonesia maupun melibatkan Warga Negara Indonesia yaitu 

sengketa Philips-indonesia.com dengan Philips-indo.com, sengketa 

tamandayu.com, sengketa radiomtv.com, radiomtv.net dan radioamtv.org 

(www.hukumonline.com). 

Hal ini menunjukkan ternyata banyak sekali permasalahan yang berkaitan 

dengan HKI di internet, bahkan Indonesia sempat dinobatkan sebagai negara 

dengan tingkat kejahatan tertinggi dalam kasus-kasus transaksi yang 

diantaranya menyangkut masalah HKI melaui internet berdasarkan prosentase 

jumlah transasksi dan pelanggaran hukum yang terjadi (Ahmad M. Ramli, 

2004: v).  

Menurut Ahmad M. Ramli sebenarnya ada tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mempertahankan keamanan di dunia internet atau 

cyberspace, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial 

budaya-etika dan pendekatan hukum (Ahmad M. Ramli, 2004: 4).  

Kerangka hukum merupakan kerangka acuan yang berkaitan erat dengan 

aspek hukum yang mendukung pelaksanaan perlindungan HKI, Sehingga 

instrumen berupa produk hukum sangat penting untuk dibentuk dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum HKI di Internet. 

Mengenai peranan sistem hukum dalam mengatasi permasalahan hukum 

HKI di internet, dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu (Budi Agus 

Riswandi, 2003: 6): 

1. Membenahi pengelolaan Keuanngan Negara, dilakukan dengan cara; 

2. Perubahan status unit TI di sektor pemerintah menjadi unit swadana 

sehingga berwenang untuk menerima pendapatan sendiri. 

3. Perampingan struktur unit TI di sektor pemerintah dan outsource lay 
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a) Membentuk Badan Koordinasi TI Nasional yang memiliki status 

Badan Hukum   

b) Meratifikasi Hukum Telematika, yang mengatur: 

1) Kerahasiaan dan Perlindungan Data 

2) Hak atas Kekayaan Intelektual  

3) Transaksi secara elektronik 

4) Kejahatan yang terkait dengan komputer 

5) Media, Telekomunikasi dan Penyiaran  

6) Konflik antar Tata Hukum  

7) Pembuktian Data Elektronik 

Permasalahan mengenai hak cipta di internet juga memerlukan 

pengawasan tersendiri. Sebagai pedoman untuk mengawasi pelanggaran hak 

cipta ini, pihak yang berwenang dapat mengambil beberapa tindakan antara 

lain menyempurnakan undang-undang tentang hak cipta sehingga secara 

eksplisit mencantumkan perlindungan atas file yang ditempatkan di media 

internet, memperlakukan pengirimkan file lewat internet sebagai tindakan 

membuat copy, mewajibkan semua penyedia jasa internet untuk mengawasi 

pelanggaran hak cipta dan meningkatkan pengetahuan tentang hak cipta 

melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan (Asril Sitompul, 

2004: 18) 

Pembaharuan dan penemuan kembali hukum yang berkaitan dengan 

Perlindungan HKI di Internet akhirnya menjadi salah satu alternatif untuk 

mengatasi kendala dan hambatan yang selama ini terjadi. Pembaharuan 

tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu formulasi hukum mandiri 

dengan menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, melakukan 

ratifikasi aturan hukum internasional dan melakukan studi perbandingan 

hukum dengan aturan negara yang telah maju dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum HKI di Internet. 

 Indonesia saat ini sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-

negara lain seperti Malaysia, Singapura, India atau negara-negara maju seperti 
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Amerika Serikat yang telah mengintegrasikan secara serius regulasi hukum 

siber ke dalam instrumen positif hukum nasionalnya (Ahmad Ramli, 2003: 5) 

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang telah cukup solid dalam 

usaha penegakan hukum HKI termasuk telah mengatur perlindungannya di 

internet. Hal ini sangatlah wajar karena dilihat dari sejarah bahwa internet 

sendiri sudah lahir di Amerika pada sekitar tahun 1960an. Setelah itu internet 

berkembang pesat bahkan pada tahun 2002 mencapai puncak penggunanya 

yaitu 150 juta orang di Amerika (Onno W Purbo, 2001:4).  

 

Peraturan mengenai perlindungan hukum HKI di internet secara khusus 

juga telah dimiliki oleh Amerika. Anti Cybersquating Consumer Protection 

Act 1998 dan Digital Millenium Copyright Act, 1998 adalah aturan yang sering 

digunakan dalam menyelesaikan masalah dan sengketa HKI di Internet. 

Bahkan perkembangan terbaru di Amerika telah memberikan perlindungan 

paten terhadap metode bisnis (Business Method), proses bisnis (Business 

Process) dan Model Bisnis (Business Model).  

Hal ini dapat dilihat melalui keluarnya beberapa peraturan seperti 

Computer Sistem and Method for e-commerce, Digital Signature and 

Verification for Smart Credit Card and internet application, Computerize 

Sistem for Making Payment and authenticating transaction over internet   dan 

masih banyak aturan-aturan yang lain (Edmon Makarim, 2003: 275). 

Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai induk organisasi dunia 

sebenarnya juga telah merespon perkembangan perlindungan HKI di Internet. 

Beberapa instrumen hukum juga telah dihasilkan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan HKI di internet. PBB telah mengeluarkan 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) dan WIPO 

Copyright Treaty 1996.  

Sedangkan Indonesia meskipun telah mempunyai berbagai aturan 

mengenai perlindungan HKI namun secara khusus belum memiliki instrumen 

yang mengatur perlindungan hukum HKI di Internet. Aturan-aturanya masih 

tersebar dalam berbagai undang-undang tentang HKI.  
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Oleh karena itu menurut penulis menarik untuk memperbandingan 

diantara ketiganya, yaitu Sistem Hukum Indonesia, Amerika dan WIPO 

Copyright Treaty 1996 dalam memberikan perlindungan hukum HKI di 

Internet sebagai usaha pembaharuan atau modifikasi hukum, dalam penelitian 

yang berjudul: 

“STUDI PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN 

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) 

DI  INTERNET (SUATU TINJAUAN SISTEM HUKUM INDONESIA, 

AMERIKA DAN WIPO COPYRIGHT TREATY 1996 )” 

B. Pembatasan Masalah 

Guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai obyek bahasan 

penelitian dalam penulisan hukum ini, serta mengingat keterbatasan daya 

dukung, waktu dan biaya, penulis hanya akan mengkaji dari perspektif 

perbandingan ketentuan hukum di Indonesia dan beberapa perundang-

undangan di Amerika yang penulis pilih dan dalam WIPO Copyright Treaty 

1996 sebagai obyek dalam penelitian ini.  

Perundang-undangan yang penulis pilih adalah perundangan yang 

memberi perlindungan hak cipta, merek, desain Industri dan dalam WIPO 

Copyright Treaty 1996 sebagai traktat yang mengatur mengenai pengaturan 

perlindungan hukum HKI di Internet secara umum. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui mengenai masalah apa 

yang akan ditiliti dan memberikan kemudahan dalam mencapai sasaran yang 

hendak dicapai. Berdasarkan uraian diatas perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang menjadi isi ketentuan 

pemberian perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 

internet dalam peraturan perundangan di Indonesia, Amerika dan 

dalam WIPO Copyright Treaty 1996 ? 
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2. Bagaimana perbedaan pola pemberian perlindungan hukum Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) di internet dalam peraturan perundangan 

di Indonesia, Amerika dan dalam WIPO Copyright Treaty 1996 ? 

3. Apakah ada kelemahan-kelemahan pada peraturan perundangan 

Indonesia apabila dibandingkan dengan peraturan hukum Amerika dan 

dalam WIPO Copyright Treaty 1996 dalam pemberian perlindungan 

hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di internet ? 

.  

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Obyektif 

1. Untuk mengetahui hal pokok apa yang menjadi isi ketentuan pemberian 

perlindungan hukum Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di internet 

dalam peraturan perundangan Indonesia, Amerika dan dalam WIPO 

Copyright Treaty 1996.  

2. Untuk mengetahui pola pemberian Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) di internet dalam peraturan perundangan Indonesia, Amerika dan 

dalam WIPO Copyright Treaty 1996.  

3. Untuk mengetahui kelemahan peraturan perundangan Indonesia apabila 

dibandingkan dengan peraturan hukum Amerika dan WIPO Copyright 

Treaty 1996 dalam pemberian perlindungan Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) di internet.  

Tujuan Subyektif 

1. Untuk memperdalam pengetahuan tentang berbagi teori yang telah penulis 

dapatkan selam penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret. 

2. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai hukum dan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), terkhusus dalam segi pemberian 

perlindungan hukum HKI di internet. 
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3. Untuk mengetahui keterkaitan berbagai faktor pemberian perlindungan 

hukum HKI di internet, dengan memperbandingkan sistem perundang-

undangan di Indonesia dengan peraturan perundangan di Amerika dan 

Instrumen Hukum PBB. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya, serta terkhusus dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam 

kaitanya dengan pemberian perlindungan hukum HKI di Internet, serta guna 

menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat wacana 

hukum di dunia maya terkhusus kaitanya dengan HKI di Internet ini 

merupakan bahasan yang tergolong baru di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh. 

b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti, dan berguna bagi peneliti lain yang berminat 

pada masalah hukum dan HKI di Internet. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Definisi Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai 

suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang 

dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan 

pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang 

runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud (Winarno Surakhmat, 

1982:131 ). 
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Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,gejala atau hipotesa, usaha 

mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 

1989:4) 

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang 

teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode 

ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun  guna 

menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala 

atau hipotesa. 

 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka (Soerjono Soekanto, 2003: 14).  

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun 

secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif 

atau kepustakaan tersebut mencakup: 

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum 

b) Penelitian terhadap sistematik hukum  

c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal 

d) Perbandingan hukum  

e) Sejarah hukum ( Soerjono Soekanto 2001:13-14 ) 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian 
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serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti 

buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang 

berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.   

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau 

dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

yang terdiri dari; 

(1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-

Undang  Dasar 1945 

(2) Peraturan Dasar 

(a) Batang Tubuh UUD 1945 

(b) Ketetapan MPR 

(3) Peraturan Perundang-Undangan 

(a) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf 

(b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf 

(c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf 

(d) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf 

(e) Peraturan-Peraturan Daerah 

(4) Bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti, hukum adat 

(5) Yurisprudensi 

(6) Traktat 

(7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang 

secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari Wetboek van 

Strafrecht). 

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti; 

(1) Rancangan peraturan perundang-undangan 

(1) Hasil karya ilmiah para sarjana 

(2) Hasil-hasil penelitian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 

 

c) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media 

internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. 

(Soerjono Soekanto 2001:13 ) 

Sumber data merupakan tempat di mana data dari suatu penelitian 

dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder berupa dokumen dan catatan-catatan resmi (public documents 

and official records), yaitu dokumen peraturan perundangan, jurnal, buku-

buku referensi dan media massa yang mengulas mengenai pemberian 

perlindungan hukum HKI di internet. 

 Secara khusus penulis telah menyeleksi beberapa dokumen perundangan 

dalam kategori hak cipta, merek, desain industri dan WIPO Copyright Treaty 

1996 sebagai traktat PBB yang mengatur perlindungan hukum HKI di internet 

secara umum, beberapa perundangan Indonesia dan Amerika tersebut adalah: 

a) Dokumen peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur 

mengenai perlindungan hukum HKI di internet 

Tabel 1.  Perundangan Indonesia 

 
NO NEGARA  Nama/ Sebutan 

PERUNDANGAN NAMA DOKUMEN 

UU UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta 

UU UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

UU UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri 

1 Indonesia 

RUU Rancangan Undang-Undang Republik 
Indonesia Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 

 
b) Dokumen peraturan perundangan dari Negara Amerika yang 

mengatur mengenai perlindungan hukum HKI di internet dan WIPO 

Copyright Treaty 1996 :  

Tabel  2. Perundangan Negara Amerika dan WIPO Copyright Treaty 1996. 
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NO NEGARA / ORGANISASI Nama/ Sebutan 

PERUNDANGAN NAMA DOKUMEN 

Amerika Serikat Act Anti Cybersquating Consumer 
Protection Act 1998 

Amerika Serikat Act Digital Millenium Copyright Act, 1998 

1 

Amerika Serikat Act Intellectual Property Protection 
and Courts Amendments Act of 2004 
 

2 PBB Treaty 
 

WIPO Copyright Treaty, 1996 

 

  
4.  Alat Penelitian 

Alat penelitian merupakan komponen yang digunakan untuk 

membantu dalam menganalisis isi dari masing-masing produk perundang-

undangan. Mengenai pembuatan alat penelitian ini mencakup dua langkah 

penting yaitu; menentukan dan mendefinisikan butir-butir kategori, serta 

mendefinisikan unit analisis. 

a) Menentukan dan Mendefinisikan Butir-Butir Kategori 

Langkah awal dalam membuat alat penelitian ini dilakukan dengan 

menentukan sejumlah kriteria yang akan ditujukan pada content atau 

isi dari dokumen yang diteliti. Kategori isi tersebut harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

(1) Sesuai dengan tujuan penelitian 

(2) Mempunyai definisi yang jelas 

(3)  Lengkap (exhaustive) 

(4) Saling lepas (mutually exclusive) 

Cara yang digunakan untuk membuat kategori isi adalah membuat 

suatu daftar awal yang disusun berdasarkan kerangka konseptual, 

daftar permasalahan  penelitian, pembatasan masalah, dan variabel-

variabel kunci dalam penelitian. Kategori isi akan memiliki urutan 

konseptual atau struktural. 

Dinamika dalam menentukan kategorisasi ini dapat terjadi dan 

berkembang sejalan dengan proses penelitian. Dapat dimungkinkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



14 

 

beberapa kategori tidak terpakai karena misalnya dalam dokumen yang 

diteliti tidak memilah-milah hal yang dicermati secara normal. Jadi 

kategori dapat berubah dengan proses: 

(1) Penambahan kategori yang sama sekali baru 

(2) Penghilangan kategori yang tidak ada sama sekali 

(3) Pemecahan kategori menjadi beberapa bagian 

(4) Penyatuan beberapa bagian dalam satu kategori 

b) Mendefinisikan Unit Analisis 

Unit analisis atau sering kita kenal sebagai recording unit dalam 

content analysis adalah unsur teks yang dideskripsikan oleh kategori 

isi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan unit analisis-nya 

adalah pasal-pasal dalam dokumen-dokumen perundang-undangan 

yang menajdi sumber data. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara   

pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, 

artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian 

dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan 

menyusun data yang diperlukan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analsis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian 

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong,     

2001: 103) 

Teknik analis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi 

(content analysis). Menurut Krippendorf, analisis isi yaitu serangkaian 

metode untuk menganalisa isi segala bentuk komunikasi dengan 
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mereduksi seluruh isi komunikasi menjadi serangkaian kategori yang 

mewakili hal-hal yang ingin diteliti. 

Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah 

mengklasifikasi pasal-pasal ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis 

data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif  yaitu dengan 

jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 

       Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk memberikan gambaran 

yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan hukum. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka 

pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum perbandingan 

hukum, tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual di 

tingkat internasional, tinajuan umum tentant Hak Kekayaan 

Intelektual di Indonesia, dan tinjauan tentang hukum internet di 

indonesia.  

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang 

ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah, yaitu berupa 

pokok-pokok pengaturan perlindungan hukum HKI di internet 
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dalam sistem perundang-undangan Indonesia, Amerika dan 

dalam WIPO Copyright Treaty 1996, perbedaan pola 

perlindunganya dan kelemahan-kelemahan sistem perundang-

undangan Indonesia apabila dibandingkan dengan sistem 

perundangan Amerika dan WIPO Copyright Treaty 1996. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritik 
1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum  

a)  Peristilahan dan Definisi Perbandingan Hukum 

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: 

comparative law (bahasa Inggris), vergleihende rechstlehre (bahasa 

Belanda), droit comparé (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam 

pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan 

lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, menjadi hukum 

perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di 

Indonesia. 

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah 

perbandingan hukum. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan 

teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan 

istilah yang telah dipergunakan dalam hal bidang hukum perdata, yaitu 

perbandingan hukum perdata. 
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Apabila diamati istilah asingnya, comparative law, maka dapat 

diartikan bahwa, titik berat adalah kepada perbandingannya atau 

comparative,dalam hal ini kalimat comparative memberikan sifat 

kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan hukum, 

dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, 

bukan kepada segi hukumnya. Inti sedalamnya dari pengertian istilah 

perbandingan hukum, adalah membandingkan sistem-sistem hukum. 

(Romli Atmasasmita, 2000:7) 

Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu 

dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar 

hukum. 

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum 

merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh 

pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. 

Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas 

hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik 

untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. 

Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu 

metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan 

tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. 

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu 

metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam 

semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara comparative 

law dan foreign law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama 

untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan 

pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa 

secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. 

(Winterton, dalam The Am.J.of Comp. L.,     1975 : 72). 

Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu 

perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan 

dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah : Frederik Pollock, 
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Gutteridge, Rene David, dan George Winterton.(Romli Atmasasmita, 

2000:8) 

Problema yang timbul kemudian dan sering diperdebatkan oleh 

para ahli hukum adalah: apakah perbandingan antara hukum dan 

lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara dalam satu keluarga 

hukum (sistem hukum) yang sama dapat dinamakan suatu 

“perbandingan hukum?” Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, 

Gutteridge menegaskan bahwa perbandingan sistem-sistem hukum dari 

keluarga hukum common law merupakan subjek pembahasan suatu 

comparative law. Sedangkan Rudolph B. Schlessinger, 

mengemukakan pendapatnya: karena common law di negara-negara 

penganutnya sama maka perbandingan antara sistem hukum common 

law yang berbeda-beda bukanlah suatu perbandingan hukum. 

Van Apeldorn termasuk pendukung perbandingan hukum sebagai 

metoda di mana secara tegas dikemukakan antara lain sebagai berikut: 

 “Hukum sebagai gejala masyarakat ….. sebagai juga halnya 
dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tak puas dengan 
mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi ….. mencoba 
menerangkannya hubungan sebab akibat dengan gejala-gejala lainnya. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memakai tiga cara, yaitu: cara 
sosiologis, cara sejarah dan cara perbandingan hukum …..”. 

 
Secara yuridis, “comparative jurisprudence” adalah “the study of 

the principles of legal science by the comparison of various sistems of 

law”. Comparative diartikan: “proceeding by the method of 

comparison, estimated by comparison and founded by comparison”. 

Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum 

dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau 

seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan 

yang universal, sekalipun  caranya berlainan, masalah keadilan pada 

dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia.(Romli 

Atmasasmita, 2000:9)  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



20 

 

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang 

bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan 

pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistems-sistem hukum: 

melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep 

serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah 

tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti 

pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain. 

Sebaliknya Zweigert dan Kort mengajukan pendekatan yang lain 

terhadap perbandingan hukum dan muncul dengan gagasan, functional 

legal comparison. Pengertian tersebut menjelaskan fungsi 

perbandingan hukum sebagai berikut: Bahwa pertama-tama dengan 

perbandingan hukum harus menentukan hakikat dari masalah yang 

dihadapi, sebab dengan cara demikian maka suatu kaidah hukum dapat 

dengan tepat ditemukan, yang terpenting adalah menyusun kategori 

fungsional bukan kategori yang normatif. Berdasarkan pendekatan 

yang fungsional maka berbagai sistem hukum hanya dapat 

dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama atau untuk 

memenuhi kebutuhan hukum yang sama. 

Tujuan perbandingan hukum dengan demikian adalah mencari 

identitas dari fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan 

masalah-masalah sosial yang sama. Bertitik tolak pada pendekatan 

yang fungsional tersebut maka metoda yang dipergunakan dalam 

perbandingan hukum adalah, metoda yang bersifat (1) kritis, (2) 

realistik dan (3) tidak dogmatis. (Romli Atmasasmita, 2000:11) 

Metoda yang bersifat kritis karena para ahli perbandingan hukum 

tidak lagi mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai 

sistem hukum semata-mata sebagai suatu fakta melainkan yang 

dipentingkan adalah “keajegan, dapat dipraktikan, keadilan dan jalan 

keluar bagi suatu masalah hukum tertentu (“the fitness, the 
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practicability, the justice and the why of legal solutions to gives 

problems”). 

Metoda yang bersifat realistik karena perbandingan hukum bukan 

saja meneliti perundang-undangan, putusan hakim dan doktrin semata-

mata melainkan semua motivasi yang sesungguhnya menentukan atau 

mempengaruhi dunia, seperti: etika, psikologis, ekonomi dan kebijakan 

perundang-undangan. 

Metoda yang bersifat tidak dogmatis karena perbandingan hukum 

tidak hendak terkekang dalam kekuasaan dogma-dogma. Walaupun 

dogma-dogma itu memiliki fungsi sistematika akan tetapi dogma dapat 

menyebarkan dan membuat pandangan yang kurang tepat dalam 

menemukan pemecahan atas masalah hukum yang dianggap terbaik 

menurut masanya/ zamannya. 

Soedarto berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan 

cabang dari ilmu hukum dan karena itu lebih tepat menggunakan 

istilah “perbandingan hukum” daripada istilah “hukum perbandingan”. 

Berdasarkan pendapat atau definisi tentang perbandingan hukum 

sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa ada dua 

kelompok definisi perbandingan hukum, yaitu kelompok pertama, 

definisi yang menganggap perbandingan hukum sebagai metoda dan 

ada kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai cabang 

ilmu hukum (science). Kedua kelompok definisi tersebut 

muncul/dikemukakan sesuai dengan masanya sehingga pendapat kedua 

model definisi tersebut terdapat kebenarannya.  

Namun demikian model definisi kedua sangat relevan dengan 

perkembangan masyarakat masa kini karena perbandingan hukum 

tidak lagi semata-mata sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan dua sistem hukum melainkan sudah merupakan suatu studi 

tersendiri yang mempergunakan metoda dan pendekatan khas yaitu 

metoda perbandingan, sejarah dan sosiologi serta objek pembahasan 

tersendiri yaitu sistem hukum asing tertentu. Kedudukan perbandingan 
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hukum terakhir ini cocok untuk dapat mengantisipasi perkembangan 

kebutuhan hukum di dalam masyarakat yang sedang membangun. 

Penulis sependapat dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang 

berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari secara sistematis hukum (perdata) dari dua atau 

lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.  

b) Perkembangan Pengertian Perbandingan Hukum 

Perkembangan pengertian dan lingkup perbandingan hukum 

sejalan dengan perkembangan hukum pada umumnya yang berpusat di 

Eropa daratan Dalam hal ini perkembangan pengertian tersebut secara 

parsial dapat dibedakan dalam perkembangan sebelum dan sesudah era 

kodifikasi. (Schlesinger dalam Romli Atmasasmita: 4) 

Pada era sebelum kodifikasi, atau dikenal sebagai era ius 

commune, perbandingan hukum dan bahan-bahan hukum melampaui 

batas teritorial merupakan teknik baku yang sering digunakan oleh 

para ahli hukum dan hakim pada waktu itu. Pekerjaan membandingkan 

tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari bagi mereka sehingga tidak 

terkesan dan tidak tampak bagi mereka bahwa hukum atau bahan 

hukum yang dibandingkan itu merupakan hukum asing. Atas dasar 

cara kerja seperti itu maka proses perbandingan saat itu cenderung 

bersifat integratif, daripada contrastive. Perubahan cara kerja tersebut 

terjadi pada era di mana kodifikasi sudah memasyarakat di kalangan 

pakar-pakar hukum di Eropa daratan. 

Pada era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam 

undang-undang (hukum yang tertulis) dan masing-masing negara 

membuat undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan 

undang-undang sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan 

masyarakat negara yang bersangkutan. Pada masa inilah, mempelajari 

hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara 

lain, adalah mempelajari hukum asing (foreign law). Pada era ini maka 

perbandingan hukum dipelajari sebagai cabang khusus ilmu hukum.   
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Pendekatan pertama berjaya sampai dengan bagian kedua dari 

abad ke-20, dan dalam dua tiga abad terakhir, dengan pengaruh 

hubungan internasional yang cepat, para teoritikus hukum mulai 

penyelidikannya dengan mencari dan menemukan inti kesamaan 

(common core) antara sistem-sistem hukum, dan segera memutar arah 

haluannya dengan menitikberatkan kepada persamaan-persamaan 

daripada perbedaannya. Di Eropa perkembangan ini tampak nyata 

dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari masyarakat 

Uni Eropa sejak lama, dan sampai saat ini (Schlesinger, 1995 : 479-

480). 

Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai 

cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda 

pemahaman sistem hukum, di samping sosiologi hukum dan sejarah 

hukum. Ketiga metoda pemahaman sistem hukum tersebut berkaitan 

erat satu dengan lainnya. 

Di dalam perkembangannya, ketiga metode tersebut telah 

dipergunakan lebih luas dan sejalan dengan perkembangan tuntutan 

kebutuhan hukum masyarakat yang meningkat, sehingga pada 

akhirnya kedudukannya menjadi disiplin hukum tersendiri. Namun 

demikian sampai saat ini, di kalangan teoritikus hukum masih terdapat 

perbedaan pendapat tentang kedudukan perbandingan hukum. Ada 

pendapat yang menyebut, perbandingan hukum sebagai metoda dan 

perbandingan hukum sebagai disiplin atau cabang ilmu hukum (lihat 

definisi-definisi perbandingan hukum di atas). Di antara teroritikus 

hukum, terdapat persamaan pandangan yaitu, bahwa perbandingan 

hukum memiliki fungsi dan kegunaan yang tiada ternilai bagi 

pembaharuan hukum di masa yang akan datang. 

Dalam era hubungan regional, fungsi perbandingan hukum 

tersebut tampak semakin penting, dan mendesak sehingga 

perbandingan hukum sebagai disiplin hukum juga memberikan 
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kegunaan yang bersifat praktis terhadap perkembangan pembaharuan 

hukum di Indonesia. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 

a) Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Internasional 

 Pada Abad 18 di Inggris muncul gerakan kesadaran tentang 

penghargaan terhadap sutu karya penciptaan. Dari gerakan tersebut 

timbul pengertian bahwa si pencipta sendiri yang harus dipandang 

berhak atas karya-karyanya. Ia dipandang mempunyai hak alamiah 

atau natural right sebagai pencipta atas apa yang diciptakannya itu. 

Apabila ciptaannya tersebut dalam bentuk buku atau novel, maka hak 

tersebut juga termasuk hak untuk menjual naskahnya kepada penerbit 

untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan penerbit diberi hak monopoli 

untuk menyelenggarakan penerbitan. Setelah itu pihak author atau 

pencipta dapat menjual ciptaannnya kepada penerbit lain. 

Kepada para author di Perancis diberikan hak tertentu yakni pada 

tahun 1777 dan kemudian dengan Undang-Undang 1791 dan 1793 

yang dipandang sebagai salah satu hasil akibat Revolusi Perancis. 

Sejak itu hak pengutamaan para penerbit dihapuskan. Negara-negara 

pada abad 19 mengikuti contoh yang ada di Inggris dan Perancis ini. 

Akan tetapi baru setelah konvensi Bern tahun 1886, hak cipta ini 

diakui secara internasional. Hak cipta ini menjelma sebagai hak 

ekslusif pihak pengarang untuk melakukan eksploitasi maupun hak 

atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya itu (S. 

Dirdjosisworo, 2000: 3) 

Perkembangan Konvensi Berne 1886 (Protection of Literatary 

and Artistic Work) adalah sebuah pertemuan yang kemudian berhasil 

membentuk konsepsi awal bahwa yang disebut Hak Milik Intelektual 

membutuhkan perlindungan hukum. Sebenarnya sebelum konvensi 

Berne 1886 di Perancis telah disepakati adanya Konvensi yang 

berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yaitu di Paris pada tahun 
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1883. Konvensi Paris sendiri mengatur mengenai Hak Kekayaan 

Industrial (Industrial Property), yang melindungi Paten, Merek, 

Desain Industri, Rahasia Dagang, Topographi Sirkit Listrik Terpadu 

dan sebagainya.   

Pada awal tahun 1900an negara-negara di dunia mulai membahas 

secara serius khususnya mengenai hak cipta (copyright) yang 

didalamnya terkandung hak ekonomi (econimic rights) dan hak-hak 

moral (moral right). Hak-hak ekonomi memungkinkan seseorang 

memilikinya dan mengeksploitasinya sedemikian rupa untuk 

memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga muncul 

kesadaran akan perlunya perlindungan secara memadai karena 

terkandung di dalamnya nilai ekonomi sebagai hak intelektual 

seseorang. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-

ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran. 

Untuk keperluan tersebut oleh masyarakat internasional 

khususnya yang tergabung ke  dalam GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade) diadakanlah rangkaian panjang perundingan 

multilateral. Perundingan-perundingan multilateral tersebut adalah 

(Edi Damian, 1999:8): Geneva Round (April -1 Oktober 1947), Annecy 

Round (tahun 1949), Torquay Round (tahun 1950-1951), Geneva 

Round (tahun 1956), Dillon Round (tahun 1960-1961), Kennedy Round 

(tahun 1964-1967), Tokyo Round (tahun 1973-1973) dan terakhir 

Uruguay Round (1986-1993). 

Alhasil putaran Urugauay (Uruguay Round) dapat 

menandatangani: Agreement Eshtablishing the World Trade 

Organization (WTO) pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh 

Maroko. Mulai berdirinya  WTO inilah dapat dikatakan menjadi titik 

awal dimulainya era perdagangan dunia yang melewati lintas batas 

negara. 

Semua peserta yang hadir tanpa kecuali diwajibkan menajdi 

peserta dari perjanjian yang kemudian dimasukkan dalam lampiran I, 
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II, dan III dalam lampiran tersbut. Pernyataan keberatan (Reservation) 

tidak boleh dinyatakan oleh peserta perjanjian. Pasal XV ayat 5 

Perjanjian Pendirian WTO, yang menetapkan ketentuan ini barbunyi 

sebagai berikut (Edi Damian, 1999: 11): 

“No reservations may be made in respect of any provission of this 
agreement. Reservations in respect of any of the provision of the 
Multilateral Trade Agreementsmay only be made to the extent 
provided for those agreements. Reservations in respect of a provision 
of a plurilateral Trde Agreement shall be governed by the provision of 
that agreement”. 
 

Irisan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikaitkan 

dengan perdagangan dunia adalah dimasukkannya persetujuan 

mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan HAKI dan 

perdagangan barang palsu atau dikenal dengan TRIP’s (Trade Related 

Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit 

Good’s) dalam lampiran perundingan tersebut. Secara khusus 

persetujuan TRIP’s mewajibkan semua anggota WTO untuk 

menetapkan hukum nasional untuk diharmonisasikan paling lambat 

tanggal 1 Januari 1995. Persetujuan TRIP’s ini mencangkup tujuh 

golongan utama dari apa yang dinamakan kekayaan intelektual 

(intellectual property): 

i. Copyraight and Related Right; 

ii. Trade Mark;  

iii. Geographical Indication; 

iv. Industrial Design; 

v. Patent; 

vi. Layout-Design of Integrated Circuit; 

vii. Undisclosed Information. 

Pada Desember 1996 WIPO (Wold Intellectual Property 

Organization) badan khusus PBB yang mengembangkan usaha-usaha 

untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak milik intelektual 

memperbaharui Bern Convension dan memberikan perlindungan baru 
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terhadap para pemain dan prosedur rekaman dengan cara mengambil 

dua perjanjian baru. Kedua perjanjian tersebut yaitu: WIPO Copyright 

Treaty and WIPO Performances dan Phonograms Treaty ( Budi Agus 

Riswandi, 2003: 27). 

Ketentuan tersebut mengijinkan para anggotanya untuk 

meneruskan dan memperpanjang batasan-batasan lingkungan digital 

dan batasan-batasan pengecualian pada hukum nasional dengan 

pertimbangan dapat diterima oleh Bern Convension. Akan tetapi 

anggota-anggota tersebut tidak dapat mengurangi atau memperluas 

lingkup batasan-batsan yang dapat diterapkan dan dipakai oleh Bern 

Convension.  

Secara khusus persetujuan TRIP’s mewajibkan semua anggota 

WTO untuk menetapkan hukum nasional yang isinya sesuai dengan 

aturan-aturan baik dalam konvensi Paris (Paris  Convention for the 

Protection of Industrial Property) maupun konvensi Bern yang 

perubahan terkhirnya dilakukan melalui Paris Act tanggal 24 Juli 1971 

berlaku secara penuh dan efektif mulai 1 Januari 2000. Sehingga tahun 

2000 inilah  dimulainya era HKI di negara-negara di dunia. 

b) Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 

1) Peristilahan dan Pengertian HKI di Indonesia 

Pertama kali Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia populer 

dengan dengan istilah Hak Milik Intelektual (HMI). Peristilahan ini 

cukup lama berkembang sejak awal tahun 1990an sampai 

pertengahan awal pertengahan tahun 1995 yang lalu. Hak Milik 

Intelektual dianggap sebagai terjemahan dari Intellectual Property 

Right (IPR), yang didefinisikan sebagai bagian dari hak kebendaan, 

yaitu benda yang tidak berwujud (imateriil).  

Pendapat disampaikan oleh Pof. Mahadi bahwa benda imateriil 

yang berupa hak itu dapatlah dicontohkan seperti hak tagih, hak atas 

bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas 

benda berupa jaminan, hak kekayaan intelektual (Intellectual 
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Property Right) dan lain sebagainya. Hak milik intelektual yang 

terkategori dalam Hak milik immaterial dapat termasuk dalam hak-

hak yang disebut dalam pasal 499 KUHPerdata.  

Harsono Adisumarto (1990) menambah kejelasan mengenai 

pengertian hak milik intelektual secara umum. Dalam pengkajian 

atau pembahasan mengenai milik intelektual selalu berkaitan dengan 

ciptaan satra, dan seni dan ilmu serta paten dan merek. Istilahnya 

terdiri dari dua suku kata, intellectual dan property. Property sebagai 

kekayaan yang berupa hak mendapat perlindungan hukum dalam arti 

orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa ijin dari pemiliknya 

(Harsono Adisumarto dalam Soedjono Dirdjosisworo, 2000: 22).   

Namun dalam perkembangan selanjutnya “hak milik” atau 

property yang digunakan dalam istilah tersebut dianggap oleh 

beberapa ahli tidak tepat. Pendapat ini misalnya disampaikan oleh 

Saidin dan Mrs. Noor Mout-Bouwman dalam bukunya Aspek 

Hukum Hak Kekayaan intelektual. Mrs. Mout Bouwman menatakan 

bahwa kata “hak milik” yang digunakan dalam istilah Hak Milik 

Intelektual dianggap menyesatkan, karena pada kata harta benda atau 

property mengisyaratkan adanya suatu benda yang nyata. Ia 

bukanlah benda imateriil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta 

pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, 

baik meteriil mauapun immaterial (Saidin, 1995: 9) 

Ketidak tepatan penggunaan istilah “hak milik” tersebut juga 

dikarenakan pengertian “hak milik” sudah baku dan terlebih dahulu 

ada dalam terminologi hukum perdata. Pendapat-pendapat tersebut 

disampaikan pada pertengahan tahun 1995.  

Pada tahun 1997 digunakanlah istilah Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) untuk mengganti istilah Hak Milik Intelektual. 

Istilah HAKI merupakan istilah baku atau standar yang secara resmi 

dipakai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 

1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Hak 
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Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 

1987 (Edi Damain, 1999: 1). 

Namun meski demikian sekali lagi istilah Hak Atas Kekayaan 

Intelektual yang dianggap sudah sesuai dengan terjemahan 

Intellectual Property Right, mendapatkan koreksi dari ahli tata 

bahasa Indonesia. Dalam hal ini penggunaan kata-kata ”Atas” 

diantara Hak dan Kekayaan Intelektual dinilai tidak dapat 

memberikan arti apapun dan secara terminologi bahasa juga 

dianggap tidak tepat. Sehingga akhirnya istilah resmi yang sampai 

saat ini dipakai untuk menjelaskan definisi Intellectual Property 

Right adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), istilah ini menjadi 

istilah baku yang digunakan dalam tiap undang-undang tentang HKI 

dan institusi yang mengurusi maslah-masalah HKI di Indonesia, 

misalnya Direktorat Jenderal HKI (Dirjen HKI), yaitu institusi 

tertinggi yang mengurusi masalah HKI di Indonesia saat ini. 

2) Sejarah dan Perkembangan Pengaturan HKI di Indonesia 

Undang-undang HKI yang pertama kali berlaku di Indonesia 

adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan 

Indonesia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama masa 

penjajahan. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 

1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Berne 

berdasarkan asas konkordansi Indonesia. Belanda kemudian juga 

menjadi anggota Konvensi Paris dan Konvensi Berne atas nama 

daerah jajahannya.  

Hal tersebut menjadikan Indonesia telah mempunyai peraturan 

mengenai HKI sejak tahun 1912 yaitu UU hak cipta (Auteurswet) 

berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 

(Staatsblad Belanda No 197), yang memberikan wewenang kepada 

ratu Belanda, untuk memberlakukan bagi negara Belanda sendiri dan 

negara-negara jajahanya Konvensi Bern 1886 berikut revisi yang 
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dilakukan pada 13 November 1908 di Berlin (Edi Damian, 1999: 

60). 

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia 

mengatur bahwa seluruh lembaga dan pereturan perundang-

undangan tetap berlaku dan berfungsi sebagaimana mestinya sampai 

dibentuk lembaga atau dikeluarkan aturan yang baru. Shingga 

dengan demikian pemberlakuan dan pewarisan hukum HKI Belanda 

di Indonesia tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pilihan 

bangsa Indonesia sendiri.  

Awal pemberlakuan peraturan mengenai HKI di Indonesia saat 

itu dapat digolongkan dalam pengaturan tiga rejim HKI yaitu: (i) 

Pengaturan mengenai Hak Cipta; (ii) Pengaturan mengenai Paten dan 

(iii) Pengaturan mengenai Merk (Tim Lindsay, 2003: 57-69). 

(1) Mengenai Hak Cipta, setelah kemerdekaan pemerintah 

Indonesia memperlihatkan keangganan untuk menrapkan 

UU Hak Cipta warisan pemerintah kolonial. Indonesia 

menarik diri (termination) dari Konvensi Berne pada tahun 

1958 berdasarkan surat Menteri Luar Negeri RI Subandrio 

No. 15. 149 XII. Hal ini dilakukan dengan alasan 

Imdonesia masih perlu memperbanyak karya-karya asing 

demi peningkatan satndar pendidikan, dan karena hukum 

HKI yang berlaku dianggap masih berupa warisan kolonial. 

      Pemerintah Indonesia saat itu juga terlihat tidak tertarik 

untuk memberlakukan UU Hak Ciptanya sendiri. 

Rancangan UU yang diajukan oleh pemerintah pada tahun 

1958, 1968 dan 1972 tidak ada yang disetujui dan 

diterapkan. Baru pada tahun 1982 Indonesia memiliki UU 

Hak Ciptanya sendiri  

(2) Mengenai Paten, Undang-undang Belanda tidak 

dipertahankan setelah kemrdekaan Indonesia. Hal ini 

karena UU Paten Kolonial dianggap melanggar kedaulatan 
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Indonesia karena mensyaratkan pemeriksaan paten hanya 

dapat dilakukan di Belanda.  

      Pengaturannya didasarkan pada Keputusan Menteri 

Kehakiman untuk mengatasi kekosongan hukum. Baru 

1989 UU Paten Indonesia untuk pertama kali disahkan dan 

mulai berlaku 1992. 

(3) Mengenai Merek, pada tahun 1961 Indonesia mengesahkan 

UU Mereknya yang pertama yang sebenarnya lebih 

merupakan terjemahan dari UU Merek Belanda. Undang-

undang ini lebih menyerupai undang-undang perlindungan 

konsumen daripada UU Merek. Fokus undang-undang ini 

lebih mengarah pada perlindungan konsusumen terhadap 

barang bajakan daripada melindungi pemilik Merek dari 

penggunaan tanpa ijin oleh pihak lain. Baru pada tahun 

1992 Undang-Undang Merek dirombak secara signifikan. 

Pasca  menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia (Agreement Eshtablishing the World Trade 

Organization/ WTO) pada tahun 1994 yang merupakan konsekuensi 

hasil perundingan Putaran Uruguay General Agreement on Tarriffs 

and Trade (GATT) sejarah perkembangan HKI Indonesia tidak dapat 

lepas dari perkembangan HKI di tingkat internasional. 

Pada tahun 1997 Indonesia kembali menyatakan diri terikat 

dengan Konvensi Berne melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang 

“Pengesahan Berne Convention” pada tanggal 7 Mei 1997.  Dan 

setelah tahun 2000 perkembangan HKI di Indonesia menjadi sangat 

cepat. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki tujuh perturan 

perundangan yang mengatur mengenai tujuh rejim HKI sesuai 

dengan persetujuan dalam TRIP’s. Peraturan-peraturan tersebut 

adalah: 

(1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman. 
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(2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang 

(3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri 

(4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu 

(5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten 

(6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

(7) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Sehingg sejak tahun 2000 Indonesia telah secara resmi 

melangkah ke era HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan pemerintah 

telah menyatakan serius untuk terus melakukan penegakan hukum di 

bidang HKI sebagai wujud  komitmen Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat Internasional. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internet di Indonesia 

a) Peristilahan dan definisi mengenai Hukum Telematika 

Istilah Telematika adalah berasal dari istilah Perancis 

“Telematique” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk 

memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan 

teknologi informasi. Dalam perkembnganya istilah tersebut mengalami 

perkembangan makna, dimana kemudian para praktisi menyatakan 

bahwa Telematics adalah singkatan dari “Telecomunication and 

Informatics” sebagai wujud dari perpaduan Computing and 

Communication yang telah dikenal terlebih dahulu.  

Belakangan baru disadari bahwa penggunaan sistem komputer 

dan sistem komunikasi tersebut, ternyata juga berakibat hadirnya suatu 

media komunikasi baru dalam penyajian informasi kepada masyarakat, 

yakni dari perkembangan media cetak menjadi media elektronik. 

Sehingga kemudian muncul peristilahan Telematika yang ditunjukkan 

untuk memperlihatkan perkembangan konvergensi antara teknologi 
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Telekomunikasi, Media dan Informatika yang semula berkembag 

secara terpisah (Edmon Makarim, 2003: 2). 

Dengan kata lain bahwa perwujudan konvergensi Telematika 

yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang 

berbasiskan teknologi digital yang juga populer dengan istilah “the 

net” atau internet. Yang sebenarnya juga berarti lahirnya suatu media 

komunikasi baru yang memperkaya media yang sebelumnya dikenal 

oleh masyarakat. 

Internet yang kita kenal saat ini pada awalnya lahir di Amerika 

Serikat. Diskripsi pertama yang terekam secara tertulis mengenai 

interaksi sosial yang mungkin terjadi melalui sebuah jaringan adalah 

sebuah buku yang berjudul Series of Memos yang ditulis oleh J.C.R 

Licklider dari MIT (Massachussets Institute of Technology) Agustus 

1962 mengulas mengenai konsep tentang “Galaitic Network” yaitu 

jaringan global  yang terkoneksi dengan menggunakan komputer, 

sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat mengakses 

data dan program dari sebuah site. Konsep tersebut sangatlah mirip 

dengan fungsi internet sekarang (Budi Agus Riswandi, 2003: 11). 

Konsep tersebut kemudian terealisasi pada ARPANET yang 

merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat yang ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi 

diantara para pengkaji petahanan (defence researchers), kemudian 

penggunanya mulai meluas pada kalangan peneliti, pegawai 

pemeintah, dosen, mahasiswa dan dalam empat tahun ini mulai 

populer dan digunakan oleh semua kalangan. 

Saat ini dunia maya di internet didefinisikan sama dengan dunia 

siber (cyber) dan medium atau ruang lingkup berlakunya disebut 

sebagai cyberspace. Sehingga hukum yang tumbuh dan berkembang 

pada dunia siber (cyberspace) oleh masyarakat disebut sebagai hukum 

siber (cyber law). Beberapa ahli hukum memberikan berbagai macam 

istilah untuk hukum yang berlaku di dunia maya atau di internet ini. 
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Ahmad M. Ramli dalam bukunya Cyber Law dan HAKI memberikan 

istilah hukum siber (cyber law). Sabartua Tampubolon dan Budi Agus 

Riswandi juga mendefinisikan hukum di internet sebagai hukum siber 

atau cyber law. Istilah lain adalah hukum dunia maya, hukum maya 

antara, dan lain-lain. 

Namun ada ahli yang memberikan definisi yang berbeda dalam 

hal peristilahan hukum di dunia internet. Edmon Makarim dalam 

bukunya Kompilasi Hukum Telematika menyatakan bahwa hukum 

yang berlaku di dalam dunia internet lebih tepat apabila disebut dalam 

istilah hukum telematika. Pendapat ini berdasarkan argumen bahwa 

Nobert Wiener orang yang menemukan Cybernetics Theory pada tahun 

1946, mengemukakan bahwa Ampere yaitu orang yang menemukan 

satuan kuat arus pernah menggunakan istilah cyber dalam 

penemuannya dulu. Sehingga melihat asal-usul kata cyber, kita dapat 

melihat bahwa istilah cyber itu sebenarnya ditunjukkan untuk 

penamaan keberadaan kawat listrik (Edmon Makarim, 2003: 7).  

 Artinya penamaan cyber law lebih pantas digunakan atau 

ditujukan untuk hukum-hukum fisika yang berlaku terhadap arus listrik 

dalam kawat, bukan sebagai hukum yang timbul dalam medium 

cyberspace. Jadi apabila dikaji sebanarnya yang dimaksud oleh 

masyarakat sebagai cyber law itu adalah cyber space law. Sehingga 

sebanarnya yang dimaksud oleh masyarakat sebagai cyber law itu 

seharusnya adalah “cyber space law”. 

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat istilah apakah yang 

lebih tepat digunakan sebagai istilah yang baku dalam terminologi 

hukum apakah cyberspace atau telematika. Jika didefinisikan sebagai 

cyberspace sebenarnya akan lebih dekat berbicara tentang halusinasi 

alam virtual tersebut, sedangkan apabila didefinisikan melalui 

pendekatan telematika maka akan lebih terlihat kepada hakekat 

cyberspace itu sendiri yaitu sebagai suatu sistem elektronik yang lahir 
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dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan 

informatika itu sendiri (Edmon Makarim, 2003: 7) 

Penulis sendiri sependapat dengan argmen terakhir, dan lebih 

memilih menggunakan istilah Hukum Telamatika daripada hukum 

siber, cyber law atau cyberspace law. Karena secara kerangka 

konseptual pengertian tersebut lebih dapat menjelaskan hakekat asal 

atau keberadaan hukum di dunia internet dan cukup untuk menjelaskan 

sebagai definisi dari konsep tersebut.   

  b) Ruang Lingkup Hukum Telematika 

  Berdasarkan semua uraian tersebut, maka perlu dipahami 

terlebih dahulu bahwa definisi hukum telematika adalah hukum 

terhadap perkembangan konvergensi Telematika, yang berwujud 

dalam suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet 

(cyberspace) maupun yang tidak terkoneksi oleh internet. Artinya 

sekup kajiannya akan lebih luas daripada hukum di internet semata, 

namun tekanannya memang lebih terfokus terhadap hukum di dunia 

maya atau di internet. 

Ruang lingkup Hukum Telamatika adalah lebih terfokus 

kepada aspek-aspek hukum yang terkait dengan keberadaan sistem 

informasi dan sistem komunikasi itu sendiri, khususnya yang 

dilakukan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Secara esensial 

lingkup kajianya adalah (Edmon Makarim, 2003: 8-9) sebagai berikut: 

(1) Keberadaan komponen komponen dalam sistem tersebut, yakni  

mencangkup: (i) perangkat keras, (ii) perangkat lunak, (iii) 

prosedur-prosedur, (iv) perangkat manusia, dan (v) informasi itu 

sendiri; dan 

(2) Keberadaan fungsi-fungsi teknologi di dalamnya yakni: (i) input, 

(ii) proses, (iii) output, (iv) penyimpanan dan (v) komunikasi. 

Dalam prakteknya kedua variabel tersebut dikenal dan 

diterjemahkan dalam cyberspace dalam empat komponen, yakni: (i) 

Content, (ii) Computing, (iii) Communication dan (iv) Community.  
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(1)   Content, yakni keberadaan isi ataupun substansi dari data dan/  

atau informasi itu sendiri yang merupakan input dan output dari 

penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada 

publik, mencangkup semua bentuk data atau informasi baik yang 

tersimpan dalam bentuk cetak maupun elaktronik, maupun yang 

disimpan sebagai basis data (database) maupun yang 

dikomunikasikan sebagai bentuk pesan (data message) 

(2)  Computing, yaitu keberadaan sistem pengolah informasi yang 

berbasiskan sistem komputer (Computer Based Information 

Sytem) yang merupakan jaringan sistem informasi (computer 

network) oraganisasional yang efisien efektif dan legal. Dalam 

hal ini suatu sistem informasi merupakan perwujudan penerapan 

perkembangan teknologi informasi kedalam suatu bentuk 

organisasional atau organisasi perusahaan. 

(3)   Communication, yakni keberadaan sistem Komunikasi yang juga 

merupakan perwujudan dari sitem keterhubungan 

(interconnection) dan sistem pengoperasian global 

(interoprasional) antar sistem informasi atau jaringan computer 

(computer network) maupun penyelenggaraan jasa dan atau 

jaringan telekomunikasi.   

(4) Community, yakni keberadaan masyarakat berikut sistem 

kemasyarakatannya yang merupakan pelaku intelektual 

(brainware) baik dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, 

Profesional penunjang maupun sebagai pengguna dalam sistem 

tersebut. 

Sehingga lingkup kajiannya dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan interdisipliner dengan perspektif sosio-technical-business 

sehingga keterpaduan pandangan tersebut akan melahirkan suatu 

kajian hukum yang lebih komprehensif. 

c) Hukum HKI di Internet Sebagai  Pilar Utama Hukum Telematika  
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Pengaruh dari era digital atau internet adalah berupa segala 

bentuk informasi yang ada dibentuk menjadi formasi digital yang 

dapat disimpan, dimanipulasi atau ditransmisikan secara elektronik 

dengan sangat sempurna seperti aslinya serta dapat diakses dengan 

mudah cepat oleh pemakai dimanapun di seluruh dunia. Hal tersebut 

merupakan peluang dalam kemudahan informasi namun sekaligus 

merupakan tantangan dalam penegakan hukum HKI di internet.  

Menurut Ahmad M. Ramli salah satu efek atau implikasi 

teknologi informasi yang sampai saat ini menjadi perhatian adalah 

pengaruhnya terhadap keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Perbuatan melawan hukum dalam dinia siber (cyberspace) sangat tidak 

mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional. 

Indonesia saat ini sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-

negara lain seperti Malaysia, Singapura India atau negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat dan negara-Negara Uni Eropa yang telah 

mengintegrasikan secara serius regulasi hukum siber ke dalam 

instrumen hukum positif nasionalnya.  

Sebagai cabang ilmu hukum, Hukum Telematika termasuk 

kajian yang sangat baru. Konsekuensinya cabang hukum ini akan 

bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. 

Beberapa cabang yang menjadi pilar atau kajian utama hukum 

Telematika adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Sedangkan kerangka kajian yang lain adalah Hukum Perdata 

Internasional, Hukum Internasional, Hukum Acara dan Pembuktian, 

Hukum Pidana Internasional dan Hukum Telekomunikasi.  

Dalam kerangka hukum di dunia internet, Hak Kekayaan 

Intelektual memiliki kedudukan yang sangat khusus mengingat 

kegiatan di internet sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi 

informasi yang berbasis pada perlindungan rezim hukum Hak Cipta, 

Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan lain-lain      

(Ahmad M. Ramli, 2004: 5). 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putaran Uruguay General Agreement on Tarriffs and Trade (GATT).telah 

menghasilkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

(Agreement Eshtablishing the World Trade Organization/ WTO), juga 

perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk perdagangan 

barang palsu atau dikenal dengan TRIP’s (Trade Related Aspect of Intellectual 

Property Right, Including Trade in Counterfeit Good’s).  

Secara khusus persetujuan TRIP’s mewajibkan semua anggota WTO 

untuk menetapkan hukum nasionalnya diharmonisasikan paling lambat tanggal 

1 Januari 1995 dan berlaku secara penuh dan efektif mulai 1 Januari 2000. 

Probematika: 
Eksistensi HKI di Internet, terjadi 
banyak pelanggaran HKI yang 
tidak dapat ditangani 

Persetujuan GATT: 
Pembentukan WTO-TRIP’s 

Menandai Era HKI Dunia pada 
Tahun 2000 

Imlementasi dalam Dunia 
Internet (cyberspace) 

Konsekuensi Harmonisasi dalam 
Perangkat Hukum Nasional 

Pelaksnanaan Dalam Bentuk 
Regulasi di Bidang HKI (UU, PP, 
Kepmen dll) 
 

Pendekatan untuk 
mempertahankan keamanan di 

dunia internet: 
Pendekatan teknologi, 

Pendekatan social-budaya-etika 
Pendekatan hukum 

Pendekatan Hukum dengan Pembentukan Regulasi 
Hukum HKI di Internet: 

Melalui Metode Perbandingan Hukum 

Tujuan: 
Pembaharuan atau Modifikasi Hukum mengenai 

Perlindungan Hukum HKI di Internet 
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Indonsia sendiri sejak tahun 2000 tersebut telah mempunyai berbagai 

regulasi terkait dengan perlindungan hukum HKI. Namun meski demikian 

muncul berbagai masalah atau problematika tentang eksistensi HKI di internet. 

Karena kegiatan di internet sangat lekat dengan pemenfaatan teknologi 

informasi yang berbasis pada perlindungan hukum Hak Cipta, Paten, Merek, 

Rahasia Dagang, Desain Industri dan lain-lain. 

Karena wacana mengenai hukum dan teknologi khususnya bidang hukum 

di internet masih sangat baru di Indonesia sehingga dibutuhkan adanya studi 

perbandingan dengan negara-negara yang telah maju dalam bidang tersebut. 

Tujuan studi perbandingan tersebut adalah untuk pembaharuan atau modifikasi 

hukum nasional dalam kaitannya dengan perlindungan hukum HKI di Internet 
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