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BAB I 
PENDAHULUAN

X* PermasaXahan : Latar Belakang dan Rumusannya
Pada akhir-akhir ini sering kita baca atau dengar 

mengenai masaXah "hak milik industri" yang merupakan sua
tu istilah terjemahan yang masih belum baku bagi kata 
"industrial property right". Dari hak miXik industri ini 
yang akan disoroti dalam skripsi ini adaXah tiga hak, yai
tu hak atas merek, hak paten dan hak desain produk indus
tri dengan menghubungkannya dengan lembaga lisensi.

Seseorang atau barangsiapa yang mendapatkan pene- 
muan baru atau cara baru yang menyangkut di bidang tekno
logi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pa
ten. Si pemiXik hak paten mempunyai hak untuk melarang 
orang lain atau orang lain itu tidak dapat secara bebas 
melaksanakan penemuan-penemuan yang telah diberi paten ter
sebut atau penemuan itu hanya dapat digunakan oleh yang 
berhak atas penemuan tersebut atau oleh si pemilik hak pa
ten yang bersangkutan.

Demikian pula untuk hak desain industri dan hak 
atas merek. Telah disebutkan di atas bahwa lembaga hak pa
ten itu mengenai penemuan baru atau cara baru yang me
nyangkut di bidang teknologi. Sedang yang menjadi ruang 
lingkup hak desain industri sebenarnya menyangkut bidang 
teknologi pula, tetapi titik beratnya lebih banyak di bi-
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dang "designingnya", lebih dititikberatkan dari segi aes- 
thetikanya. Hak desain dikaitkan dengan pola artistiknya 
seperti mengenai ornamen-ornamennya, keindahan bentuknya, 
mengenai assesorisnya. Hak desain diberikan kepada orang 
yang melakukan penemuan-penemuan kreasi baru untuk desain 
produk industri, sehingga si penemu kreasi baru mempunyai 
hak untuk mengusahakan kreasi-kreasinya dan orang lain ti
dak boleh atau dilarang mengusahakan, melaksanakan, mema
kai desain industri tersebut secara bebas.

Mengenai merek, Indonesia telah mempunyai undang- 
undang yang mengatur tentang merek, undang-undang ini mem- 
berikan hak merek kepada barangsiapa yang untuk pertama 
kali memakai merek itu di Indonesia, Hak merek ini meru- 
pakan hak untuk memakai merek guna memperbedakan barang- 
barang hasil perusahaan seseorang dari barang-barang orang 
lain. Yang dapat menggunakan merek untuk barang-barang 
tertentu hanyalah pemilik merek yang bersangkutan, orang 
lain tidak dapat mempergunakan dengan bebas tanpa izin da
ri yang berhak.

Dari sedikit uraian di atas dapatlah dikatakan bah
wa yang dapat mengusahakan, melaksanakan, memakai ketiga 
hak tersebut hanyalah pemilik hak, selain itu orang lain 
tidak diperkenankan mempergunakannya.

Namun dalam perkembangannya pada masa sekarang ini 
hak-hak tersebut tidak selalu atau tidak perlu dijalankan 
sendiri oleh pemilik hak. Pemilik hak dapat melimpahkan
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kepada pihak lain untuk memproduksi barang-barangnya yang 
dapat sekaligus mencakup merek, paten dan desain yang sa
ma dari barang-barang tersebut. Pihak lain atau yang mene- 
rima pelimpahan hak tersebut biasanya adalah pengusaha lo- 
kal yang berasal dari negara yang sedang berkembang, se- 
dangkan pemilik hak biasanya adalah pengusaha asing dari 
negara yang sudah maju industrinya. Pelimpahan ini berda- 
sarkan atas suatu perjanjian.

Izin penggunaan hak atas merek, hak paten dan hak 
desain industri inilah yang dinamakan lisensi yang biasa
nya dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi. Suatu per
janjian lisensi bisa menyangkut paten, desain industri dan 
merek yang sudah terkenal atau mempunyai sifat internasio- 
nal sekaligus tergantung dari yang diperjanjikan oleh para 
pihak. Yang banyak terjadi dalam hubungan lisensi adalah 
antara pengusaha luar negeri dari negara yang maju indus
trinya dengan pengusaha Indonesia.

Pelimpahan izin penggunaan hak-hak tersebut ditu
angkan dalam suatu perjanjian lisensi. Jadi, lisensi ini 
merupakan perjanjian biasa yang terjadi antara dua belah 
pihak bila telah mencapai kesepakatan bersa'aa.

Perjanjian lisensi ini bisa terjadi dua kemungkin- 
an, yaitu pertama pengusaha Indonesia melimpahkan kepada 
pengusaha Indonesia yang lain, keduanya dari Indonesia. 
Kedua terjadi antara pengusaha luar negeri yang melimpah
kan kepada pengusaha lokal di Indonesia. Dalam praktek
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yang cukup sering terjadi adalah yang terakhir. Dengan me- 
ningkatnya pembangunan pada masa sekarang ini semakin se
ring dibuat perjanjian lisensi oleh pengusaha Indonesia 
dengan pengusaha asing.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada pengaturan 
yang jelas dan terperinci mengenai lisensi. Walaupun ter- 
jadinya lisensi diteliti oleh Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), namun sifat atau status dari penelitian ter
sebut dan kriteri untuk pemberian persetujuan masih sangat 
umum yaitu untuk meningkatkan industri mengolah bahan baku 
atau setengah jadi secara penuh.^ Karena belum adanya pe
ngaturan sehingga sering terjadi permasalahan-permasalahan 
yang pemecahannya memerlukan pemikiran yang serius.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas timbul 
beberapa permasalahan pokok yang saya rumuskan sebagai be
rikut:
a. Alasan-alasan apakah yang mendorong timbulnya perjanji

an lisensi?
b. Bagaimana seyogyanya pengaturan lisensi di Indonesia?
2. Pen.ielasan Judul

Skripsi ini berjudul "Masalah Segi Hukum Perjanjian 
Lisensi di Indonesia”. Yang dimaksud dengan "Perjanjian 
Lisensi di Indonesia" adalah pelimpahan izin penggunaan 
atas hak-hak yang meliputi hak merek, hak paten dan hak

^Sumantoro, Hukum Ekonomi. cet. I, Universitas In
donesia, Jakarta, 1986, h. 126.
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desain industri oleh pengusaha dari negara yang sudah maju 
industrinya kepada pengusaha Indonesia, sebagaimana telah 
saya uraikan sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
"Masalah Segi Hukum Perjanjian Lisensi di Indonesia" ada
lah masalah-masalah segi yuridis apa yang kiranya timbul 
dari adanya hubungan hukum perjanjian lisensi dimaksud.

Karena itu tulisan ini mengemukakan perihal lisensi 
melalui sudut tinjauan yuridis mengingat dalam bidang hu
kum kita kiranya ada hal yang perlu ditekankan untuk men- 
dapat perhatian kita sepenuhnya, yaitu dalam rangka mem- 
bangun hukum nasional yang dapat mengayomi dan memberi ke- 
pastian hukum baik kepada masyarakat (pengusaha) Indonesia 
maupun pengusaha dari luar negeri.
3- Alasan_Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul ’’Masalah Segi Hukum Per
janjian Lisensi di Indonesia" adalah karena saya melihat 
bahwa keterlibatan kita dalam masalah lisensi ini sebenar- 
nya sudah cukup lama. Nanun walaupun demikian ternyata 
hingga kini Indonesia belum memiliki pengaturan tentang li
sensi bahkan Undang-undang Paten yang sangat erat kaitannya 
dengan lisensi juga belum kita miliki. Begitu juga dengan 
desain produk industri belum ada peraturannya.

Padahal merupakan kenyataan bahwa negara-negara ma
ju di dunia mencapai kemajuan pesat dalam perekonomiannya 
dengan melalui pembangunan dalam bidang industri dan dalam 
bidang perdagangan. Untuk perkembangan industri pengaturan
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tentang hak merek, paten, desain termasuk lisensi di dalam- 
nya merupakan faktor penting. Karena itu kegiatan perenca- 
naan hukum dan perundang-undangan mengenai lisensi, paten, 
desain industri perlu ditempatkan dalam urutan pertama se
hingga dalam waktu dekat kita telah mempunyai peraturan- 
peraturan yang dimaksud di atas.

Adanya peraturan tentang lisensi, desain dan Undang- 
undang Paten akan memberikan suatu kepastian hukum baik ba
gi pengusaha lokal Indonesia maupun pengusaha luar negeri 
yang memberikan lisensi. Kepastian hukum itu sangat diper
lukan agar para pihak yang membuat perjanjian itu tidak me- 
rasa takut ataupun was-was kalau hak-haknya itu akan hilang 
dan untuk menjamin rasa am an untuk masalah ini karena pihak 
asing tentunya memerlukan perlindungan perundang-undangan. 
Selain itu juga kita temukan kenyataan tentang belum melu- 
asnya pemahaman masyarakat untuk masalah ini dan adanya ke- 
kurangan-kekurangan dalam peraturan kita di bidang ini mi- 
sal Undang-undang tentang Merek yang telah kita miliki.

Dengan menyadari terbatasnya literatur, belum ada 
peraturan mengenai lisensi dan keadaan seperti yang diurai- 
kan di atas, maka pembahasan mengenai lisensi banyak saya 
ambil dari pendapat para sarjana yang ikut ambil bagian 
dalam seminar-seminar maupun simposium yang pernah diada- 
kan dan yang berkaitan dengan masalah tersebut, para sar
jana tersebut banyak mengetahui bagaimana prakteknya di In
donesia.
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4. Tu-iuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama untuk 

raelengkapi tugas serta aemenuhi persyaratan guna mencapai 
gelar sarjana hukum dari Fakultas Kukum Universitas Air- 
langga. Tujuan kedua adalah agar lebih dapat mendalami 
permasalahan hukum khususnya di bidang perjanjian lisensi 
dan untuk mengungkapkan betapa pentingnya kepastian hukum 
atas lisensi yang sedang tumbuh dan berkembang dalam era 
pembangunan nasional. Di samping itu mengingat sedikitnya 
literatur yang membahas masalah segi hukum perjanjian li
sensi, maka penulisan ini bertujuan untuk memberikan sum- 
bangan pikiran mengenai beberapa aspek hukum yang terda- 
pat dalam perjanjian lisensi serta menambah kepustakaan 
perjanjian lisensi khususnya dan ilmu hukum umumnya.
5- Metodol.ogi 
a* Pendekatan Masalah:

Skripsi ini menggunakan cara pendekatan masalah se
cara yuridis. Pendekatan yuridis artinya penulisan ini ha- ■ 
nya ditinjau dari segi hukumnya saja dengan melihat bagai
mana pengaturan di negara-negara lain tentang lisensi, pa
ten dan desain karena kita ketahui Indonesia belum memiliki 
peraturan yang memadai dalam masalah ini*
b. Sumber Data:

Data-data untuk skripsi ini diperoleh dari perpus- 
takaan berupa buku-buku yang berhubungan dengan skripsi 
ini dan pendapat para sarjana mengenai bagaimana praktek-
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nya lisensi, pemberian paten dan hal-hal lain yang ber- 
kaitana dengan itu yang telah dimuat dalam karya yang di- 
terbitkan sebagai bahan masukkan dalam tulisan saya.
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data:

Prosedur ini ditempuh dengan jalan mengadakan stu- 
di kepustakaan, yaitu pertama-tama semua data dikumpulkan 
lalu diolah untuk kemudian dituangkan di dalam bentuk tu
lisan*
d. Analisis Data:

Skripsi ini menggunakan analisis diskritif-anali- 
tis, yaitu mula-mula mengumpulkan bahan-bahan literatur 
yang ada hubungannya dengan skripsi ini kemudian penger- 
tiannya diterangkan secara jelas melalui penganalisisan 
secara cermat dan teliti.
6. Pertanggung.iawaban Sistematika

Penaahuluan saya letakkan dalam Bab I karena untuk 
mendapatkan hasil pemikiran yang logis pembahasan harus 
diawali dengan menguraikan latar belakang materi skripsi 
ini beserta beberapa hal yang perlu diketahui lebih awal 
sehingga dapat diperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh 
serta jelas tentang pokok permasalahan.

Perjanjian lisensi dan masuknya teknologi saya le
takkan dalam Bab II karena sebelua dibahas lebih lanjut 
tentang hak-hak milik industri apa saja yang biasanya di- 
lisensikan dan mengenai pengaturannya. Kita harus menge- 
tahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang mendorong ba-
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ik bagi pengusaha lokal Indonesia maupun pengusaha asing 
untuk mengadakan perjanjian lisensi dan bagaimana tekno
logi yang masuk melalui lisensi bila ditinjau dari segi 
pengusaha penerima lisensi dan masyarakat, di sini diba- 
has mengenai keuntungan dan kerugian yang mungkin ditim- 
bulkan.

Perjanjian lisensi dan pengaturannya saya letakkan 
dalam Bab III karena setelah pembahasan dalam bab sebelum- 
nya perlu mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilisensi- 
kan misal, paten, merek, teknologi, packaging dan kemampu- 
an manajemen pengolahan produksi dan pemasaran. Karena 
teknologi, paten, merek dan lain-lain itu tidak hanya mo- 
nopoli negara kita, tetapi bahkan sudah meluas di negara- 
negara lain sehingga dengan keadaan yang demikian kita li- 
hat hak-hak tersebut sudah diatur secara internasional di- 
antara negara-negara yang ikut ambil bagian dalam bentuk 
konvensi-konvensi internasional- Dalam bab ini juga akan 
sedikit saya uraikan mengenai konvensi internasional yang 
ada,

Penutup saya letakkan dalam Bab IV karena berisi 
mengenai kesimpulan dan saran-saran yang saya berikan ter
hadap semua permasalahan yang telah diuraikan dalam bab- 
bab terdahulu.
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PERJANJIAN LISENSI DAN MASUKNYA TEKNOLOGI
BA3 II

1. Hal-hal. yang_ M.endprong Timb_ulnya Leinbaga Lisensi
Pada Pelita keempat kita tnenginjak periode indus- 

trialisasi. Sebagaimana ditetapkan dalam Ketapan Majelis 
Perrausyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/ MPR/ 
1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dalam 
.Pola Umum Pelita keempat prioritas pembangunan ditetapkan 
pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor 
pertanian dan meningkatkan industri yang dapat menghasil
kan mesin-mesin sendiri baik industri berat maupun indus
tri ringan. Ini berarti pertumbuhan industri akan terus 
bertambah di masa yang akan datang.

Dalam perkembangan industri ada suatu gejala yang 
baik dari pengusaha Indonesia yang tidak hanya sekedar 
menghasilkan barang agar kebutuhan masyarakat dapat ter- 
penuhi begitu saja. Tetapi mereka mulai memikirkan untuk 
memproduksi barang-barang yang bermutu, berkualitas baik 
dengan desain yang menarik pula. Hal ini sejalan dengan 
kebutuhan akan barang-barang yang berkualitas baik dari 
masyarakat. Di dalam dunia yang selalu mengalami perubah- 
an ini kesadaran indiviau dan masyarakat sebagai keselu- 
ruhan dapat dilihat dari adanya perbaikan-perbaikan kua
litas kehidupan. Kesadaran yang meningkat ini dalam hu
bungannya dengan kemajuan teknologi yang pe6at dalam du-

10
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nia persaingan membuat suatu perusahaan selalu berjuang 
untuk menghasilkan kualitas produksi yang lebih baik se
hingga dapat memenuhi selera masyarakat yang membutuhkan.

Agar barang-barang yang diproduksi dapat lebih me- 
narik minat para konsuraen untuk membelinya biasanya hasil 
produksi tersebut tidak cukup hanya mempunyai kualitas 
yang baik, tetapi juga dengan suatu desain yang menarik 
bahkan tidak jarang pengusaha Indonesia memproduksi ba - 
rang-barang dengan merek yang mempunyai sifat internasio
nal yang sudah terkenal karena mutunya yang biasanya me
rek tersebut dari luar negeri,

Untuk menghasilkan barang-barang yang berkualitas 
baik memang bukanlah hal yang mudah yang selalu dapat di- 
lakukan oleh pengusaha Indonesia, adakalanya pengusaha 
Indonesia ingin menghasilkan barang yang bagus, namun ti
dak tahu bagaimana caranya. Teknologi memegang peranan 
penting dalam hal ini. Mengingat Indonesia termasuk salah 
satu negara yang sedang berkembang, maka tidak jauh ber- 
beda dengan apa yang pada umumnya terdapat di negara-ne
gara tersebut yaitu adanya pengetahuan tentang teknologi 
yang masih rendah.

Agaknya sudah bukan hal yang aneh lagi bahwa hasil- 
hasil yang dicapai yaitu berupa penemuan-penemuan baru di- 
segala bidang datangnya dari ahli-ahli dan cendikiawan da
ri negara-negara yang sudah maju.

Tetapi sangat disayangkan bahwa hasil-hasil dari
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kemajuan teknologi ini belum dapat terbagi rata di seluruh 
dunia atau belum dapat dinikmati oleh semua bangsa, Dengan 
kemajuan teknologi yang sangat pesat ini bukannya menolong 
perkembangan ekonomi di negara yang sedang berkembang, te
tapi justru jurang yang sudah ada di antara negara-negara 
yang sudah maju dan negara-negara yang sedang berkembang 
makin lama makin menjadi lebar dan semakin terasa akibat- 
nya.

Kesenjangan kemampuan teknologi ini meliputi dua
hal, yaitu yang pertama teknologi dalam memproses barang
yang diproduksi, dan yang kedua adalah mengenai teknologi
dan formula dari barang yang akan diproduksi itu sendiri.
Dalam tulisan ini "teknologi" berarti seluruh know how,
pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang dibutuhkan
untuk membuat (manufacturing) 6uatu produk atau produk-
produk dan untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan 

2tersebut.
Dalam pengertian ini terdapat unsur-unsur yang be-

rikut:^
a. Know how atau segala infonnasi dan data yang diper-

2Ita Gambiro, “Pemindahan Teknologi dan Pengaturan- 
nya dalam Peraturan Perundangan", Seminar Aspek-aspek Hu
kum dari Pengalihan Teknologi. cet. I, Binacipta, Jakarta, 
1978 (selanjutnya disebut Ita Gambiro I), h. 170.

^Sunaryati Hartono, "Pembahasan Kertas Kerja: Pemin
dahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang
an", Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi. 
cet. I, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 197.
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lukan untuk membuat sesuatu.
b. Pengetahuan yang melandasi dan bersembunyi di bela- 

kang pembuatan sesuatu barang atau hal.
c. Pengalaman dalam membuat barang atau hal bersangkut- 

an dalam jumlah yang banyak sebab mungkin sekali 
pembuatan sesuatu barang atau hal menurut teori ha- 
rus dilakukan menurut cara tertentu, akan tetapi 
berdasarkan pengalaman cara tersebut kurang memuas- 
kan atau dengan cara yang lain yang ditemukan ber
dasarkan pengalaman pembuatannya lebih mudah atau 
hasilnya lebih memuaskan.

d. Ketrampilan dalam membuat barang atau hal yang ber- 
sangkutan secara massal. Biasanya ketrampilan inipun 
akan meningkat sesuai dengan banyaknya pengalaman.

e. Produksi massal, istilah teknologi semula hanya di- 
gunakan dalam rangka industri yaitu produksi dalam 
jumlah yang banyak. Sebab jika barang yang bersang- 
kutan itu dibuat dalam jumlah satu dua saja, pembu
atan ini tidak dinamakan "manufacturing" ataii in
dustri, tetapi tergolong kegiatan kesenian. Cara-ca- 
ra untuk membuat suatu barang dalam jumlah yang ba- 
nyakpun jauh berbeda dari cara pembuatannya dalam 
jumlah kecil.

f. Karena dibuat dalam jumlah banyak, maka biasanya 
teknologi itupun berhubungan erat dengan pendirian 
suatu perusahaan untuk tujuan tersebut.
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Untuk mengatasi kesenjangan ini ada dua cara yang 
dapat ditempuh, yaitu pertama kita harus mempunyai kemau- 
an yang keras dan ketrampilan, tidak segan-segan membuang 
waktu dengan berpikir disertai melakukan percobaan dan ten- 
tu saja mau mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Cara 
kedua untuk mengatasi semua ini adalah dengan memanfaat- 
kan hasil penemuan dari luar negeri. Jadi, di sini tidak 
perlu diadakan percobaan sendiri, tetapi kita langsung sa
ja meniru dan menerapkan hasil penemuan dari pengusaha ne
gara yang sudah maju. Jalan yang dapat ditempuh agar bisa 
menikmati penemuan dari negara lain adalah dengan mengada- 
kan kerja sama dengan pihak luar negeri yang didasarkan 
atas suatu perjanjian. Perjanjian ini berisikan izin peng
gunaan hak untuk memproduksi barang yang mengandung tekno
logi dan formula tersebut dari pemilik hak yang bersang- 
kutan kepada pengusaha kita yang akan memproduksinya. 
Perjanjian semacam inilah yang biasa disebut perjanjian 
lisensi.

Cara kedua inilah yang biasanya banyak ditempuh oleh 
pengusaha Indonesia dengan dasar pemikiran agar pengusaha 
kita dapat secara sah memproduksi barang-barang tersebut. 
Apabila pengusaha kita harus mengadakan penelitian sendi
ri, maka tentunya akan menghabiskan waktu yang lama dengan 
biay-a yang besar.

Selain kesenjangan kemanpuan teknologi seperti yang 
telah diuraikan di atas ternyata masih terdapat hambatan
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yang lainnya bagi pengusaha kita. Hambatan ini pada umum- 
nya boleh dikatakan masih terdapat pada pengusaha di ne- 
gara-negara berkembang yaitu adanya kesenjangan di bidang 
permodalan demikian pula pengusaha Indonesia, Karena itu 
dalam pelaksanaan acapkali pengusaha Indonesia masih per- 
lu ditunjang dengan pemberian bantuan pinjaman modal oleh 
pengusaha luar negeri.

Jadi, jelaslah kelihatan bahwa di satu sisi ada ke- 
cenderungan dari pengusaha Indonesia untuk meraproduksi ba- 
rang-barang yang berkualitas baik yang mengandung teknolo- 
gi dan barang-barang yang mengandung formula canggih, na- 
mun di sisi lain kita menyadari ada hambatan-hambatan ba
ik yang berupa kesenjangan kemampuan teknologi maupun ke
senjangan di bidang permodalan termasuk juga tenaga-tena- 
ga ahli*

Dengan adanya kerja sama yang diadakan dengan pi- 
hak pengusaha negara maju diharapkan agar pengusaha Indo
nesia dapat menghasilkan barang-barang yang benar-benar 
berkualitas baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan barang-barang tersebut.

Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan membuat 
suatu perjanjian lisensi sebagaimana telah saya sebut di- 
atas. Perjanjian lisensi ini isinya mengenai pemberian 
izin dari pengusaha pemilik hak milik industri (industri
al property right) yang meliputi hak merek, paten dan de- 
sain produk industri di luar negeri kepada pengusaha lo-
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kal kit a untuk memproduksi barang-barang yang sama dengan 
menggunakan teknologi, desain produk industri dan. merek 
yang sama pula kemudian dipasarkan di daerah tertentu. Se- 
tiap pemilik hak memang berhak memberikan lisensi kepada 
setiap orang atau badan lain untuk melaksanakan hak-hak- 
nya yang meliputi melaksanakan tindakan-tindakan atau we- 
wenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya.

Bentuk kerja sama ini banyak kita jumpai di Indone
sia yang dilakukan oleh pengusaha asing dengan pengusaha 
Indonesia. Perjanjian lisensi ini bisa terjadi dua ke- 
mungkinan, yaitu pertama pengusaha Indonesia melimpahkan 
wev?enang kepada pengusaha Indonesia yang lain, keduanya 
dari Indonesia. Kedua antara pengusaha dari negara yang 
industrinya maju yang melimpahkan wewenang kepada pengu
saha lokal Indonesia, Dalam praktek yang sering terjadi 
adalah yang terakhir. Hal ini disebabkan karena dalam lem- 
baga lisensi yang dilimpahkan adalah mengenai barang-ba
rang yang mengandung teknologi yang pengusaha lokal sen- 
diri belum mengerti bagaimana proses produksi barang-ba
rang tersebut dan tidak mengetahui dalam hal teknologi 
dan formula barang yang akan diproduksi itu sendiri.

Perjanjian lisensi bisa menyangkut mengenai pembe- 
rian izin penggunaan hak merek, paten dan desain produk 
industri sekaligus hal ini tergantung pada apa yang di- 
kehendaki oleh para pihak. Perjanjian lisensi merupakan da-
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sar kerja sama yang mengatur syarat~6yarat dan kondisi- 
kondisi pengalihan teknologi dari pengusaha asing kepada 
pengusaha penerima lisensi di Indonesia.

Jadi, jelaslah bahwa perjanjian lisensi banyak di- 
lakukan oleh pengusaha Indonesia antara lain supaya pengu
saha kita mendapatkan teknologi yang belum kita miliki se- 
hingga bisa meraproduksi barang-barang yang lebih berkuali
tas, untuk menutupi kesenjangan-kesenjangan yang ada yang 
segera menuntut penyelesaian seperti yang telah saya se- 
butkan di atas, selain itu dari kerja sama ini pengusaha 
Indonesia juga memperoleh keuntungan yaitu dari hasil pen- 
jualan barang-barang yang diproduksi.

Demikianlah tinjauan dari pengusaha Indonesia, se- 
lanjutnya kita tinjau dari pengusaha luar negeri.

Pada umumnya setiap pengusaha dalam kegiatannya 
menghasilkan sesuatu barang akan selalu berusaha mendapat
kan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mencapai hal itu 
cara yang dapat diterapuh adalah berusaha meningkatkan 
tingkat penjualan hasil produksinya. Alternatif untuk men
capai hal itu dengan perluasan pemasaran antara lain de
ngan jalan mencari daerah pemasaran baru baik di dalam wi- 
layah negara sendiri atau bahkan ke luar negeri. Tentunya 
untuk memperluas daerah pemasaran bukanlah hal yang mudah. 
Banyak halangan khususnya dalam memasukki daerah pemasar
an negara-negara yang sedang berkembang yang acapkali me- 
larang masuknya barang-barang jadi secara langsung dari
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luar negeri.
Beberapa negara yang sedang berkembang menempuh ke- 

bijaksanaan bahwa pengusaha dari negara maju dalam hal 
akan memproduksi barang-barangnya harus bekerja sama dengan 
pengusaha nasional dari negara yang sedang berkembang yang 
bersangkutan. Dengan ini diharapkan akan tercapai sasaran 
untuk meningkatkan penghasilan pengusaha negara yang sedang 
berkembang serta dapat meningkatkan kemampuan teknologinya.

Sebagairaana diketahui bahwa pertimbangan pengusaha 
luar negeri dari negara maju mengadakan kerja sama dengan 
pengusaha suatu negara khususnya negara yang sedang berkem
bang dan ke dalam suatu sektor tertentu didasarkan pada 
pertimbangan bahwa tingkat keuntungan yang lebih besar akan 
diperolehnya daripada ditanam di bank atau ditanam di nega- 
ranya sendiri. Adanya kecenderungan pengusaha-pengusaha da
ri negara-negara yang sedang berkembang untuk menghasilkan 
barang-barang yang mengandung teknologi dan formula canggih 
ini merupakan kesempatan memperluas daerah pemasaran bagi 
hasil produksi dari pengusaha negara-negara yang sudah maju.

Dengan memperhatikan sedikit uraian di atas dan 
uraian dalam bagian yang terdahulu dapat dikatakan karena 
adanya kebutuhan timbal balik antara pengusaha negara yang 
sedang berkembang dengan pengusaha negara yang sudah maju 
maka timbullah perjanjian lisensi.

Dalam perjanjian lisensi melibatkan dua pihak, yaitu 
licensor atau pemilik lisensi dan licensee atau penerima
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lisensi. Licensee dalam perjanjian ini melakukan pembayar- 
an secara teratur kepada licensor terhadap pemakaian hak 
railik industri seperti merek, paten, desain produk indus
tri atau teknologi yang masuk dan terhadap pemberian pro- 
teksi, pembayaran ini yang biasanya disebut royalty.

Kecenderungan pengusaha negara maju lebih suka me- 
milih lisensi disebabkan karena beberapa pertimbangan se- 
lain pertimbangan yang telah saya uraikan di atas. Melalui 
lisensi pengusaha negara maju dapat memperoleh keuntungan 
yang berlipat ganda sebab biasanya lisensi tidak selalu 
berupa perjanjian yang sudah raenuat berbagai segi dalam 
pembuatan suatu barang tertentu. Hamun dimungkinkan beru
pa lisensi atas penggunaan beberapa hal yang berkaitan de
ngan produksi barang tersebut secara terperinci yang dapat 
dipisah-pisah atau dipecah-pecah.

Biasanya dalam lisensi yang terjadi adalah pengusa
ha negara maju memberikan technical know how dan formula 
untuk proses produksi, maka diadakan perjanjian lisensi 
mengenai technical know how dan formulanya. Tetapi kemu- 
dian barang-barang yang sudah diproduksi perlu dipasarkan 
dan dalam pemasarannya sangat dipengaruhi oleh packaging, 
desain, merek dan keaampuan manajemen pengolahan produk
si dan pemasaran baik pemasaran dalam negeri maupun luar 
negeri. Dan ternyata di bidang inipun kita mempunyai ke- 
senjangan, maka sekaligus dilengkapi dengan pengusaha ne
gara maju memberikannya melalui lisensi.
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Jadi, perjanjian li6ensi yang diadak&n antara pe
ngusaha nasional Indonesia dan pengusaha negara raaju itu 
dipecah-pecah menjadi lisensi teknologi, lisensi paten, 
lisensi packaging, lisensi desain produk industri, lisen
si merek, lisensi manajemen. Untuk masing-masing bagian 
lisensi tersebut licensee dalam hal ini pengusaha Indone
sia harus membayar royalty sendiri-sendiri.

Bahkan tidak jarang licensor yaitu pengusaha dari 
negara maju menyediakan sekaligus mesin-mesin dan bahan- 
bahan dasar kimiawi yang belum tersedia di Indonesia dan 
dalam perjanjian disebutkan licensee diharuskan membeli 
dari licensor sehingga secara terus menerus harus membeli 
selama produksi barang tersebut berjalan dan kita ketahui 
bahwa hasil dari penjualsn tersebut pengusaha negara maju 
mendapat untung. Juga kadang-kadang sebagai pengusaha da
ri negara yang sedang berkembang sering terjadi licensee 
dihadapkan pada ketiadaan modal, maka bila terjadi hal 
yang demikian licensor dari negara maju siap untuk membe
rikan pinjaman dan dari sini dia mendapatkan untung dari 
bunga yang dibayar. Dengan demikian keuntungan yang dite- 
rima oleh licensor bisa berlimpah-limpah.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa 
pengusaha nasional Indonesia ada dalam posisi yang kurang 
menguntungkan dalam pengertian keuntungan yang diterima 
sedikit sekali karena besarnya dan bermacam-macamnya ro
yalty yang harus dibayar. Tetapi mengapa kerja sama mela-
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lui lisensi ini bisa terlaksana. Hal ini disebabkan kare- 
na adanya kelemahan-kelemahan dari pengusaha Indonesia 
itu sendiri seperti yang telah saya kemukakan baik kele- 
mahan dalam hal teknologi, finansiel maupun tenaga-tena- 
ga ahli. Modal kebanyakan masih disediakan oleh pengusa- 
ha asing dan pengusaha Indonesia sama sekali tidak mempu- 
nyai pengetahuan teknologi,

Naoun sebaliknya bagi pengusaha Indonesia terlak- 
sananya lisensi ini dirasakan sebagai suatu keuntungan ka- 
rena dengan modal yang relatif kecil serta dengan bekal 
pengetahuan yang minim sekali dia sudah dapat mengembang- 
kan usahanya dalam suatu bidang baru yang menbawa keuntung
an baginya walaupun relatif kecil.^ Di samping itu pengu
saha Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 
memproduksi barang dengan kualitas yang lebih baik dan de
ngan desain yang cukup menarik pula.

Dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh licensor 
dan licensee disebutkan bahwa penerima lisensi berhak 
menggunakan teknologi untuk proses produksi suatu barang 
tertentu, berhak menggunakan merek dagang yang dimiliki 
oleh licensor serta berhak memakai desain produk industri 
yang sama yang seraua ini tergantung dari apa yang dikehen-

^Syamsudin Ukardi, "Permasalahan pada Pengalihan 
Teknologi dalam Bidang Industri", Seminar Asnek-aspek Hu- 
kum dari Pengalihan Teknologi. cet. I, Binacipta, Jakarta, 
1978,” h • 68.
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daki oleh para pihak. Dalam suatu rangkaian proses produk
si untuk menghasilkan suatu barang biasanya merek dagang 
juga turut dilisensikan dan merek yang digunakan adalah 
merek yang sudah bersifat intemasional. Hal ini perlu ka- 
rena merek sebagai tanda pengenal pada dirinya melekat mu- 
tu dari barang tersebut. Maka dengan mempergunakan merek 
tersebut yang merupakan merek-merek yang biasanya sudah 
terkenal akan mempermudah pemasaran dan penjualannya. Te- 
tapi biasanya dalam penggunaan merek-merek yang berasal 
dari licensor, pihak licensor tidak akan membiarkan diper- 
gunakannya merek tersebut oleh licensee begitu saja. Bi
asanya untuk licensor bersedia dipergunakannya merek ter
sebut oleh licensee, dia menghendaki tetap terjaminnya mu- 
tu dari barang-barang yang diperdagangkan dengan merek 
yang bersangkutan. Sebab jika kemudian kualitas dari ba
rang-barang ini tidak memadai pada akhirnya akan membawa 
pengaruh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap merek 
itu karena itu biasanya setiap perjanjian pemberian lisen
si merek akan diikuti pula dengan perjanjian yang membe- 
rikan pengawasan yang ketat kepada licensee terhadap mutu 
dari barang-barang atas merek akan dipergunakan. Dengan 
kata lain sekaligus mau tidak mau akan mendorong pengusa
ha kita sebagai penerima lisensi akan selalu berusaha men- 
jaga mutu dari barang tersebut.

Jadi, karena keadaan-keadaan dari pengusaha dari 
negara yang sedang berkembang khususnya Indonesia dan ke-
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adaan pengusaha dari negara yang industrinya majulah yang 
menyebabkan banyak dibuatnya perjanjian lisensi.
2. Teknologi Ditiniau dari Segi Pengusaha Penerima Lisen

si dan Masvarakat
Teknologi yang masuk di Indonesia melalui lisensi 

yang dibuat antara pengusaha nasional Indonesia dengan pe
ngusaha negara industri maju temyata juga membawa penga- 
ruh terhadap pengusaha negara penerina lisensi dan masya- 
rakat. Masuknya teknologi di Indonesia perlu saya tinjau 
dari segi pengusaha kita karena hal ini sangat berkaitan 
erat, yaitu akhirnya nanti barang-barang yang diproduksi 
oleh pengusaha Indonesia hasil kerja sama tersebut harus 
mampu memenuhi pemasaran barang-barang tersebut, baik pe
masaran di masyarakat setempat di negara pengusaha peneri
ma lisensi maupun pemasaran dalam perdagangan internasio- 
nal jika barang-barang ini kelak keaudian dieksport. Ter- 
utama dalam hal produksi barang-barang yang dikhususkan 
hanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri.

Demikian melalui perjanjian lisensi itu seyogyanya 
sederaikian rupa agar:

a. Dapat memenuhi kebutuhan pemasaran baik secara lo- 
kal maupun secara internasional.

b. Dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal yang tersedia 
di Indonesia yang pada umumnya jauh lebih murah da
ri tenaga kerja di negara-negara lain sehingga me
lalui faktor ini dapat diciptakan baranG-barang
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produksi dengan harga pokok yang semurah-murahnya 
dan dengan itu meningkatkan daya saing dalam pa- 
saran baik lokal maupun intemasional.

c. Dapat memanfaatkan bahan baku yang ada dalam nege
ri di Indonesia yang umumnya relatif murah sehing- 
ga akan mampu meningkatkan daya saing dalam pema
saran, sebagaimana halnya faktor tenaga kerja se- 
bagaimana terurai dalam butir b.

d. Dengan digunakannya teknologi yang maju dapat men- 
ciptakan barang-barang yang memenuhi mutu keperlu- 
an konsumennya baik lokal maupun konsumen luar ne
geri jika barang ini dieksport.
Dalam hal butir a sampai d perlu diperhatikan bah

wa pemilihan teknologi yang tepat oleh pengusaha nasional 
Indonesia sangat menentukan untuk menjamin tercapainya 
hal-hal tersebut.

Sekarang permasalahan yang dihadapi adalah bagai- 
oana mengarahkan agar masuknya teknologi melalui perjan
jian lisensi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar- 
nya bagi pengusaha penerima lisensi terurai di atas. Ka
rena itu dalam mengambil alih teknologi harus diprioritas- 
kan pada teknologi yang menghasilkan barang-barang yang 
sangat dibutuhkan dalam pemasaran temasuk agar mampu ber- 
saing dalam harga dan kualitas. Namun sebaliknya yang Be
ring terjadi adalah pengusaha nasional Indonesia kurang 
memperhatikan manfaat barang yang diproduksi bagi pemasar-
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an bahkan kadang-kadang akibat negatif yang blsa ditimbul- 
kan juga tidak diketahuinya karena kurangnya pengetahuan 
yang memadai.

Pilihan teknologi yang tepat ini sangat diperlukan 
karena kalau tidak teknologi yang masuk tidak membav/a man- 
faat bagi pengusaha penerima lisensi dan sementara itu bi- 
6a merugikan negara penerima teknologi dalam hal sebagai 
berikut:

a. dari segi pembangunan masuknya teknologi hanya me- 
rupakan pemborosan yang tidak menunjang pembangun
an;

b. dapat pula menimbulkan ketergantungan kepada pengu
saha luar negeri dan keaaaan yang demikian ini me- 
mang disengaja, dibuat oleh licensor agar pengusa
ha kita selamanya tergantung kepadanya baik keter
gantungan akan bahan baku industri yang bersangkut- 
an maupun ketergantungan teknologi yang dapat ter- 
jadi apabila kita melakukan pengalihan teknologi
di mana tingkat pengetahuan serta ketrampilan yang 
dipunyai oleh tenagapengusaha Indonesia sendiri ti
dak mungkin ditingkatkan;

c. secara psikologis industri barang mewah tidak men- 
didik masyarakat kita berpikir produktif tetapi 
bahkan dapat merubah pola hidup sederhana menjadi 
konsumtif karena sikap masyarakat kita cenderung 
memenuhi kebutuhan yang sebenarnya belum waktunya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
MASALAH SEGI HUKUM PERJANJIAN LISENSI 
DI INDONESIA

ERNIE SUSANTO



26

harus dipenuhi, akibat selanjutnya adalah mengurangi 
penabungan padahal untuk perabangunan perlu uang sa- 
lah satu sumbemya dari uang tabungan rakyat;

d. dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti 
pencemaran udara, pencemaran air dan penceraaran ta- 
nah karena mesin yang dikirim bisa menirabulkan po
lusi, misalnya dikatakan dalam suatu simposium di- 
Penang bulan Agustus 1978, seorang ahli ekonomi dan 
pecinta alam dari Jepang Jun Nihikawa dari .Vaseda 
University dalam kertas kerjanya justru menuduh Je
pang raelakukan "eksport polusi" ke negara-negara 
yang sedang berkembang di Asia Tenggara melalui pe- 
ngalihan teknologi, yang tentu kegiatan ini diten- 
tang keras oleh gerakan perlindungan alam Jepang 
sekalipun "eksport polusi1' itu adalah agar di Je
pang sendiri kelestarian lingkungan alam dapat di- 
pelihara.^
Pilihan teknologi yang tepat adalah dalam arti se- 

suai dengan tingkat keraampuan masyarakat, kondisi setempat 
serta kemampuan tenaga-tenaga ahli yang disediakan oleh 
pengusaha Indonesia. Bahkan dikatakan oleh Schoemacher se
orang tokoh ekonomi bahwa bagi negara-negara yang sedang 
-  - -

^Permadi, "Pembahasan Kertas Kerja: Permasalahan 
pada Pengalihan Teknologi dalam Bidang Industri", Seminar 
Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi. cet. I, Bina- 
cipta, Jakarta, 1978, h. 79»
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berkembang bukan teknologi modern yang diperlukan, mela-
inkan "teknologi tepat" yang benar-benar diperlukan oleh 
masyarakat setempat, menyerap tenaga kerja dan bermanfaat 
bagi masyarakat yang bersangkutan. ̂ Bahkan dapat saya tam- 
bahkan harus pula bermanfaat dan menambah kemampuan pengu- ' 
saha penerima lisensi.

Lebih dititikberatkannya masuknya teknologi pada 
sektor industri sekunder dapat mendorong terjadinya pola 
konsumsi mewah yang sebenarnya belum diperlukan dan belum 
dapat dibebankan kepada masyarakat negara-negara yang ter- 
golong miskin termasuk Indonesia. Pola konsumsi dan gaya 
hidup mewah ini di banyak negara-negara maju yang tinggi 
pendapatannya tidak mungkin didukung oleh kemampuan ekono- 
mi rakyat kita Indonesia. Yang dalam hal ini jika ditinjau 
dari pengusaha Indonesia pada akhirnya akan menimbulkan 
kesukaran-kesukaran pula di dalam memasarkan barang-ba
rang tersebut.

Kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang sedang 
berkembang, lebih-lebih padat penduduknya memerlukan in
dustri yang padat karya apabila tidak, maka teknologi yang 
masuk dapat membawa bencana. Selain pengangguran yang se- 
makin luas, matinya industri lokal, juga membawa akibat 
negatif lainnya yang belum dapat ditanggulangi oleh nega
ra yang bersangkutan yang kemampuan teknologinya masih

6Ibid. , h. 82.
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rendah, misalnya penipuan mutu, pemakaian bahan-bahan yang
membahayakan konsuaen dan lain-lain.

Untuk menanggulangi akibat-akibat negatif yang mung- 
kin timbul, maka pengusaha kita harus mampu memilih yang 
mana yang paling baik dan tepat serta perlu juga meningkat
kan pengetahuan tentang kerugian yang bisa ditimbulkan da
ri pengusaha kita karena pengetahuan tersebut masih sangat 
kurang. Namun acapkali hal ini tidak mudah karena pengusa
ha kita berada pada kedudukan yang lemah karena pengusaha 
nasional kita yang paling membutuhkan* Oleh sebab itulah 
di sanping usaha untuk memperbaiki keadaan pengusaha kita 
ternyata juga perlu campur tangan pemerintah dalam membuat 
peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana supaya pengusa
ha Indonesia bisa dilindungi.

Pada ununnya peraturan-peraturan tersebut tidak se
cara langsung mengatur materi tentang pengali^an teknologi, 
tetapi merupakan peraturan-peraturan atau kebijaksanaan-ke- 
bijaksanaan yang bersifat umum, misal peraturan penggunaan 
tenaga asing, peraturan perizinan untuk berusaha, peratur
an tentang paten, desain produk industri, merek, peraturan 
tentang pajak dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah 
penting adalah perlu dikembangkannya ketrampilan menyusun 
rancangan perjanjian lisensi yang sering dibuat oleh pengu
saha negara yang sedang berkembang sebagai sarana untuk ma- 
suknya teknologi sehingga adanya ketrampilan tersebut dapat
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dicegah praktek perjanjian yang merugikan pengusaha nega
ra yang sedang berkembang. Bahkan pemerintah di beberapa 
negara yang sedang berkembang memberikan pedoman sebagai
panduan untuk membantu pengusahanya dalam hal mengadakan 
perjanjian lisensi teknologi. Dengan adanya panduan ini 
juga dapat dicegah berlangsungnya praktek perjanjian li
sensi teknologi yang merugikan pengusaha dan membantu men- 
capai tujuan pengembangan teknologi nasional.

Pengetahuan pengusaha Indonesia tentang kerugian 
yang mungkin ditimbulkan harus ditingkatkan, Karena banyak 
pengusaha negara maju yang menggunakan bahan-bahan yang 
di negara asalnya sudah dilarang atau dibatasi pemakaian- 
nya, tetapi karena lemahnya peraturan serta pengetahuan 
yang kurang dari pengusaha nasional kita mereka mengguna- 
kannya di Indonesia sehingga sering terjadi kecelakaan 
yang membawa korban karena terkena racun bahan yang diper- 
gunakan. Juga mesin-mesin yang masuk perlu ada pengetahuan 
khusus untuk menyeleksi supaya mesin tersebut jangan sam- 
pai menimbulkan polusi dan menimbulkan ketidakefisienan 
yang akhirnya hanya akan mengakibatkan harga pokok yang 
mahal.

Demikianlah pentingnya masuknya teknologi ditinjau 
dari masyarakat dan pengusaha penerima lisensi teknologi 
yang kebanyakan adalah negara-negara yang sedang berkem
bang.
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Di samping yang diuraikan di atas dalam rangka usa- 
ha mengatasi masalah masuknya teknologi, sebagai tindak 
lanjut perlu dikembangkan peraturan mengenai perjanjian 
lisensi yang berkaitan dengan syarat-syarat dan kondisi- 
kondisi dalam perjanjian masuknya teknologi yang akan sa- 
ya uraikan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.
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PERJANJIAN LISENSI DAN PENGATURANNYA
BAB III

1. Tentang Hak Merek. Paten dan Desain Produk Industri
Telah saya sebutkan dalam bab sebelumnya bahwa hak- 

hak yang bisa dilisensikan adalah hak merek, hak paten dan 
hak desain produk industri. Sebenarnya di luar itu masih 
terdapat hak-hak lain yang bisa dilisensikan, namun dalam 
tulisan ini saya batasi hanya untuk ketiga macam hak ter
sebut.

Di dalam praktek atau dalam kehidupan sehari-hari 
kita lihat bahwa umum seringkali tidak dapat membedakan 
apa yang dimaksud dengan ketiga macam hak tersebut di atas. 
Karena itu dalam bab ini akan saya coba untuk merumuskan 
pengertian dari hak merek, hak paten dan hak desain pro
duk industri sehingga dapat memperjelas perbedaan antara 
ketiganya.

Pembahasan ini dimulai dengan merek karena untuk 
merek kita sudah mempunyai undang-undangnya yaitu Undang- 
undang Nomor 21 Tahun 1961.^ Setidak-tidaknya dalam pemba
hasan ini kita mempunyai dasar berpijak meskipun pada a- 
khir-akhir ini semakin dirasakan perlu adanya penyempur- 
naan Undang-undang Merek yang telah ada. Kemudian penje- 
lasan tentang hak paten memang dalam hal hak paten kita

7fLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 Ta
hun 1961.
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belum mempunyai undang-undangnya. Namun perlu juga dike- 
tahui bahwa sebenarnya di Indonesia sudah pemah ada Un- 
dang-undang Paten yaitu Octrooiwet 1910 yang mulai berla- 
ku 1 Juli 1912 saat pemerintahan Belanda di Indonesia, te- 
tapi keraudian dinyatakan tidak berlaku karena memang tidak 
sesuai lagi dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang 
telah raerdeka dan berdaulat. Sarapai sekarang kita lihat 
ada Pengumuman Menteri Kehakiraan Pepublik Indonesia tang- 
gal 12 Agustus 1953 No. J.S.5AiA BN 55 yang memberikan 
upaya yang bersifat sementara yaitu berupa permohonan se- 
mentara pendaftaran octrooi mulai tanggal 1 Nopember 1953-

Yang terakhir akan dibahas tentang hak desain pro- 
duk industri. Di Indonesia ini merupakan raasalah yang bi
sa dikatakan relatif baru karena itu belum ada peraturan 
yang memadai. Istilah yang dipakai dalam bahasa asing ada
lah kata "industrial design", yang dalam Bahasa Indonesia 
kita pakai "desain produk industri" sebagaimana tercantum 
di dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 198^ tentang

oPerindustrian , namun sayangnya dalam undang-undang terse
but tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan desain pro
duk industri itu sendiri karena itu kita perlu melihat ai- 
negara-negara lain yang sudah mengatur mengenai hak terse
but.

oIta Gambiro, "Hak Milik Industri dan Alih Tekno- 
logi", Prisma. No. 4 Th. XVI, April 1981 (selanjutnya di- 
sebut Ita Gambiro II), h. 51•
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Salah 6atu faktor yang dapat mempengaruhi kelancar- 
an perdagangan dan yang tidak dapat diabaikan dalam dunia 
peradaban modern ialah faktor merek. Tiap-tiap pengusaha 
dalam kegiatannya yang menghasilkan barang cenderung un
tuk memberikan merek. Maksudnya dengan merek tersebut agar 
orang dapat mengenal barang-barang yang telah dihasilkan. 
dan diperdagangkan. Gunanya agar merek yang sudah dikenal 
oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu 
tinggi akan memperlancar penjualan barang itu. Jadi, di- 
sini setidak-tidaknya dapat dikatakan masyarakat ramai 
akan nerasa aman apabila membeli sesuatu barang yang te
lah dikenal mereknya itu.

Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 (selanjut- 
nya disingkat UUM 1961 dengan tegas menyebutkan adanya dua 
merek, yaitu merek perusahaan dan merek perniagaan. Tetapi 
sayangnya undang-undang itu sendiri tidak memberikan pe- 
ngertian apakah yang dimaksud dengan merek perusahaan dan 
merek perniagaan itu. Bahkan di dalam pasal-pasalnya itu 
hanya disebut merek saja. Dalam hal ini dipertegas di da
lam pasal Zk kalimat pertama yang menyatakan : "Undang-un- 
dang ini dapat disebut "Undang-undang Merek 1961” dan mu- 
lai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundang- 
kan".

Menurut Sudargo Gautama pembedaan dari dua macam 
merek ini sesungguhnya menunjuk pada perusahaan manakah 
yang menggunakan merek yang bersangkutan. Merek perusahaan
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digunakan untuk membedakan barang-barang hasil dari suatu
pabrik atau perusahaan. Merek perniagaan adalah merek un
tuk membedakan barang-barang dagang seseorang, barang-ba
rang perniagaan. Dengan kata lain perkataan perniagaan itu

Qdigunakan oleh suatu perusahaan dagang.7
Pada waktu di Jakarta yaitu pada bulan Desember 1976 

diadakan seminar tentang merek. Pada akhir seminar telah 
diambil suatu kesimpulan bahwa di dalam rangka mengadakan 
perubahan UUM 1961 diusulkan agar nama undang-undang merek 
yang akan datang diganti dengan "Undang-undang tentang Me
rek Dagang". Alasannya karena tidak ada perbedaan yuridis 
antara pengertian "merek perusahaan" dengan "merek pernia- 
gaan".

Perbedaan antara kedua macam merek itu sesungguhnya 
hanya dimaksud untuk menyatakan bahwa barang-barang yang 
diperdagangkan itu berasal dari orang, pabrik yang mengha- 
silkan dan memperdagangkan barang itu sendiri atau berasal 
dari orang atau perusahaan dagang yang tidak menghasilkan 
barang, tetapi hanya memperdagangkan barang tersebut. Me
rek perusahaan merupakan tanda yang dibubuhkan pada barang- 
nya atau pembungkusnya oleh perusahaan yang menghasilkan 
barang itu sendiri, akan tetapi ada juga pengusaha yang 
beranggapan tidak perlu memproduksi barang sendiri dan me-

Q7Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, cet. I, 
Alumni, Bandung, 1977 (selanjutnya disebut Sudargo Gauta
ma I), h. 59-60.
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rasa puas dengan memesan kepada perusahaan lain kemudian 
dibubuhi suatu tanda pilihannya sendiri tanda ini disebut 
"merek perniagaan". Misalnya, PT Dunlop Indonesia pesan ke
pada PT Good Year Indonesia untuk membuat baginya ban ken- 
daraan bermotor dan ban sepeda dengan dibubuhi merek "Dun- 
lop".10

Mengenai segi-segi yuridisnya kedua macam merek ter
sebut tidak ada perbedaannya dan perlindungan hukum atas 
kedua macam merek itu sama sehingga perbedaan itu tidak 
membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis. Kedua macam merek 
itu tujuannya adalah sama, yaitu digunakan sebagai tanda 
barang yang sejenis dalam lalu lintas perdagangan.'1'̂

Tanda itu harus mempunyai daya pembedaan guna mem- 
bedakan barang hasil produksi yang bersangkutan. Pada prak- 
teknya banyak merek yang dicantumkan pada barang hasil pro
duksi yang tidak mempunyai daya pembedaan, saling mirip sa- 
tu sama lain sehingga dapat mengelabui si konsumen dan da
pat juga merugikan si produsen, maka timbullah suatu per- 
saingan yang tidak sehat di pasaran. Padahal dari konside- 
rans yang dimuat dalam UUM 1961 dapat diketahui tujuan ai- 
keluarkannya UUM tersebut adalah untuk memberi perlindungan

^°R.M. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek. 
cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, h. 7-

^Soegondo Soemodiredjo, "Pembahasan Kertas Kerja: 
Pembaharuan Hukum atas Merek", Seminar Hukum atas Merek. 
cet. I, Binacipta, Jakarta, 197$ (selanjutnya disebut Soe- 
gondo Soemodiredjo I), h. 186-187.
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kepada konsumen atau khalayak ramai terhadap pemakaian me
rek palsu yang meniru suatu merek yang sudah dikenal seba
gai merek dari barang yang bermutu baik. Maksudnya ialah 
agar konsumen tidak keliru membeli barang yang sebenarnya 
bermutu rendah karena barang itu diberi merek yang dikenal 
oleh pembeli sebagai merek dari barang yang bermutu tinggi. 
Peniruan merek yang dibubuhkan kepada barang yang bermutu 
rendah itu sangat merugikan konsumen. Dan peniruan ini ti
dak hanya merugikan konsumen, tetapi sebenarnya juga meru
gikan sekali bagi pemilik merek yang sebenarnya yang mema- 
kai merek itu untuk barang yang sudah dikenal bermutu ting
gi karena banyak pembeli yang mencari harga yang lebih mu- 
rah.

Hak merek yang dimiliki oleh pemilik merek memang
tidak boleh digunakan oleh orang lain atau badan lain, yang
diperbolehkan memakai merek tersebut hanyalah pemiliknya
saja. Hal ini dipertegas dalam pasal 2 ayat 1 kalimat per-
tama. UUM 1961 yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah:

Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbeda- 
kan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang 
perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang- 
barang orang lain atau badan lain diberikan kepada ba- 
rangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu 
untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia.

Hak untuk memakai merek adalah hak khusus yang ber- 
arti bahvra hanya yang berhak atas merek sendirilah yang bo
leh memakai merek itu untuk membedakan barang-barangnya.
Hak untuk memakai merek itu tidak berlaku untuk segala ma-
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cam barang, tetapi hanya untuk barang-barang yang sejenis 
dengan barang-barang yang dibubuhi merek (pasal 2 ayat X 
kalimat kedua UUM 1961). Dengan deraikian yang berhak atas 
suatu merek mempunyai hak untuk memakai merek itu tidak ha
nya untuk barang-barang yang dipakai dengan merek itu, te
tapi juga untuk barang-barang lain yang sama jenisnya de
ngan barang yang memakai merek tersebut.

Karena itu barangsiapa yang melanggar hak dari pe- 
milik merek dapat dituntut disertai ganti rugi.

Di atas disebut-sebut mengenai barang sejenis. Pe- 
ngertian barang sejenis merupakan hal yang penting sebab 
untuk membedakan merek dari barang yang satu dengan barang 
lainnya itu dibatasi dengan pengertian barang sejenis (li- 
hat pasal Z ayat 1 kalimat kedua UUM 1961). Tetapi undang- 
undang itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang 
dimaksud dengan barang sejenis itu.

Dalam kesimpulan yang diambil seminar hukum atas me
rek mengenai definisi barang sejenis, seminar berpendapat 
tidak perlu diatur dalam undang-undang merek, tetapi cukup 
diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan jurisprudensi. Di- 
beberapa negara barang digolongkan dalam kelas-kelas. De
ngan demikian dalam kelas yang sama tidak diperkenankan 
adanya merek yang sama.

Hak merek merupakan hak monopoli pemilik merek, 
orang lain atau suatu badan lain tidak boleh mempergunakan 
hak tersebut. Nauun sekarang ini di dalam praktek ada sua-
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tu gejala yang sering dijumpai bahwa pemilik merek yang 
ada di luar negeri membuat suatu perjanjian dengan orang 
atau perusahaan di Indonesia, pemilik merek di luar negeri 
tersebut memberi izin kepada pihak lain di Indonesia untuk 
memakai mereknya.

Pada hakekatnya lisensi merek adalah izin atau per- 
setujuan yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak la
in untuk memakai mereknya tehadap barang yang sama, Jadi, 
merek yang dipakai pihak lain adalah sama dengan merek yang 
dipakai oleh pemilik merek. Hak lisensi atas merek memung- 
kinkan pihak yang tidak berhak sendiri atas sesuatu merek 
dengan perjanjian memakai merek yang dipunyai oleh pihak 
lain.

Dalam perjanjian merek diikuti ketentuan barang-ba
rang hasil produksi pihak lain tersebut di bawah pengawas- 
an pemilik merek sehingga mutunya akan tetap terjamin. Mu
tu dari barang-barang produksi yang memakai merek-merek 
terkenal ini perlu diawasi sedemikian rupa sehingga peneri- 
ma lisensi akan selalu berusaha agar mutu barang-barang 
tersebut memadai, kualitas dan standar dari barang-barang 
hasil produksi yang dibuat tersebut akan tetap terjamin 
adanya.

Dalam hubungan lisensi perlu dipertimbangkan terja- 
minnya kepentingan khalayak ramai oleh karena itu barang- 
barang yang dihasilkan dengan merek lisensi harus tetap 
mempunyai kualitas yang sama dengan barang-barang yang di-
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produksi sendiri oleh pemberi lisensi. Di samping itu apa- 
bila kualitas dari barang-barang itu tidak meraadai pada 
akhirnya akan membawa kerugian pada pemilik merek karena 
akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap merek itu.

Masalah lisensi memang perlu mendapat perhatian se-
hubungan dengan merek. Di beberapa negara soal lisensi su-
dah diatur dalam perundang-undangan merek, sebagai contoh
kita ambil ialah di dalam Benelux Merken Wet (article 11)
yang berlaku untuk negara-negara yang bersatu di dalamnya,

12yaitu Nederland, Belgia, dan Luxemburg.
Di dalam UUM 1961 kita lihat tidak. terdapat ketentu- 

an mengenai lisensi sama sekali. Apabila kita hubungkan de
ngan kenyataan bahwa di dalam praktek sering dijumpai bahwa 
pemilik merek yang ada di luar negeri membuat suatu perjan
jian dengan orang atau perusahaan Indonesia yang berisi 
pemberian lisensi, maka kitapim di Indonesia sudah waktunya 
memikirkan lisensi itu diatur dalam Undang-undang Merek.

Masalah lisensi atas merek sudah barang tentu erat 
hubungannya dengan masalah perekonomian pada umumnya dan 
khusus untuk Indonesia yang tidak menutup pintu dalam hu- 
bungan ekonominya dengan negara lain, maka lisensi atas me
rek itu juga perlu diperhatikan. Sehingga masalah lisensi 
sangat tepat untuk mulai dipikirkan di dalam perundang-un-

1?Emmy Pangaribuan S., "Pembahasan Kertas Kerja:
UUM 1961 dan Permasalahan-permasalahannya Dewasa ini", Se- 
minar Hukum atas Merek. cet. I, Binacipta, Jakarta, 1978, 
h. Zf7.
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dangan kita,
Dalam lisensi merek dagang bila kita lihat ada dua 

pemakai merek sekaligus atau bahkan bisa lebih dari dua.
Hal ini bisa terjadi apabila pemilik merek di luar negeri 
selain memberi izin kepada pengusaha Indonesia juga membe- 
ri izin pengusaha lain di negara lain untuk memproduksi 
barang yang sama dengan merek yang sama pula.

Karena adanya lebih dari satu pemakai merek, maka 
untuk menentukan siapa yang mempunyai hak merek berhubung- 
an erat dengan stelsel atau sistem pendaftaran merek dari 
undang-undang merek di negara yang bersangkutan dalam hal 
ini adalah Indonesia, Indonesia telah mempunyai peraturan 
tentang merek yaitu UUM 19 6 1,

Salah satu hal yang penting dalam UUH tersebut ada
lah mengenai 6istem pendaftaran merek yang dianut. Karena 
pada prinsipnya di dalam menentukan siapa yang berhak atas 
sesuatu merek itu dipergunakan salah satu sistem, yaitu 
sistem deklaratif atau sistem konstitutif.

Sekarang kita lihat UUM I96I menganut sistem yang 
mana. Di dalam pasal 2 ayat 1 kalimat pertama sebagaimana 
sudah saya sebutkan pada uraian sebelumnya, ternyata UUM 
I96I menganut stelsel deklaratif dalam pengaturan hak atas 
merek di Indonesia. Kriteria yang dipakai untuk menentukan 
apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu merek adalah 
"peinakaian pertama atas merek tersebut". Kemakai merek mak- 
sudnya adalah memproduksi atau memperdagangkan barang-ba-

ko
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rang dengan memakai merek yang bersangkutan di dalam wila- 
yah Republik Indonesia.

Pendaftaran pertama hanya memberikan kepada orang- 
nya suatu status anggapan bahwa ia adalah pemakai pertama. 
Anggapan sebagai pemakai pertama jadi, sebagai orang yang 
berhak atas merek berjalan terus sampai pada saat dibukti- 
kan sebaliknya oleh orang lain (pasal 2 ayat 2 kalimat per
tama). Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa keharusan 
mendaftarkan merek supaya orang itu mendapatkan hak atas 
merek yang didaftarkan tidak ada.

Diadakannya atau diselenggarakannya pendaftaran me
rek di Indonesia oleh Direktorat Paten dan Hak cipta Depar- 
temen Kehakiman Republik Indonesia tidaklah berarti bahwa 
UUM 1961 menganut sistem konstitutif. Fungsi atau kegunaan 
dari pendaftaran merek menurut UUM 1961, apabila pendaftar
an merek tersebut diterima, maka hanya dianggap saja seba
gai pemakai pertama. Oleh karena itu saya tegaskan di sini 
bahwa untuk memperoleh hak atas merek di Indonesia seseo- 
rang atau badan hukum tidak harus mendaftarkan merek barang- 
nya. Pendaftaran tidak menimbulkan hak atas merek, Hal ini 
disebabkan karena UUM I96I memakai sistem pemakaian perta
ma dari merek itu (stelsel deklaratif).

Dalam UUM 1961 kita lihat sama sekali tidak ada pem- 
bedaan antara v/arga negara Indonesia atau orang asing. Halt 
atas merek di Indonesia tidak hanya diberikan kepada pema
kai merek yang berkewarganegaraan Indonesia, tetapi juga

Jfl
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orang-orang asing dapat memperoleh pendaftaran merek dan 
hak atas merek jika ia memakainya di Indonesia untuk per
tama kali.1^

Dengan demikian, maka berdasarkan UUM 1961 dalam su
atu lisensi merek pihak asing dapat raendaftarkan mereknya 
bahkan bisa mendapat hak atas merek karena pemilik lisensi 
itulah yang pertama kali memakai merek tersebut di Indone
sia. Bila ada keinginan merek itu didaftarkan, pendaftaran 
merek itu harus dilakukan atas nama pemilik merek bukan 
atas nama penerima merek, Apabila pemilik merek itu mempu
nyai kedudukan di luar negeri sebaiknya memilih domisili 
pada seorang kuasa yang mempunyai tempat kediaman di Indo
nesia sehingga dapat secara mudah melakukan koraunikasi da- 
lara hal-hal pendaftaran merek.

Di samping untuk mengetahui siapa yang berhak atas 
merek dapat diketahui dari barang-barang yang diproduksi 
di Indonesia karena disertai dengan kata-kata "under licen
se" daripada kantor pusat mereka di luar negeri. Dengan de- 
mikian publik akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang mem- 
punyai hak atas merek tersebut adalah perusahaan yang ada 
di luar negeri yang memberikan lisensi, walaupun secara de 
fakto barang-barang tersebut diproduksi di Indonesia oleh 
pabrik-pabrik lokal.

Sebagai penjelasan lebih lanjut di sini akan saya

b2

"^Sudargo Gautama I, ot>. cit.. h. 71*
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kemukakan beberapa bentuk dari lisenei.lif Bentuk itu ada
lah sebagai berikut:

a* Lisensi khusus atau lisensi tidak khusus.
Dalam lisensi khusus hanya diberikan kepada satu 
orang dengan menutup kemungkinan pada orang lain 
agar diberikan izin untuk memakai suatu merek.

b. Lisensi terbatas atau tidak terbatas.
Lisensi tidak terbatas berarti lisensi yang memberi
kan izin kepada orang yang diberi izin untuk melaku- 
kan apa saja seperti yang boleh dilakukan orang yang 
berhak atas merek. Mengenai lisensi terbatas peraba- 
tasannya dapat dititikberatkan kepada berbagai hal, 
misalnya pembatasan daerah sehingga lisensi diberi
kan hanya untuk daerah tertentu. Dapat pula dititik
beratkan kepada jenis barangnya atau pembatasan bah
wa lisensi hanya diperbolehkan pada orang tertentu, 
ini diberikan hanya sebagai misal saja mungkin ma
sih dapat dicari pembatasan lainnya.

c. Lisensi yang diberikan' terhadap suatu pembayaran 
atau tanpa suatu pembayaran.

d. Lisensi untuk waktu yang tertentu atau tidak terba
tas.
Bentuk-bentuk lisensi di atas masih dapat dipikir-

^Emmy Pangaribuan S., on.cit.. h. if8, dikutip dari 
A. Kommen en D.W.F. Verkade, Het niuwe Merkenrecht, h. 81.
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kan di dalam bentuk kombinasi di antara bentuk-bentuk itu.
Setelah pembahasan tentang hak merek sekarang kita 

menginjak mengenai hak paten.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada waktu 

pemerintahan Belanda di Indonesia diperlakukan Undang-un
dang Paten Negeri Belanda, yaitu Octrooiwet 1910 S No. 33 
YIS II-I3 6, S 22-54 mulai berlaku 1 Juli 1912 hingga keten- 
tuan-ketentuan Octrooiwet tersebut berlaku juga di Indone
sia. Setelah berdirinya Republik Indonesia Octrooiwet Be
landa tersebut tidak berlaku lagi oleh karena ketentuan-ke- 
tentuan serta jiwa pengaturan yang terdapat dalam undang- 
undang tersebut dirasakan tidak serasi dengan suasana nega
ra yang merdeka. Karena adanya ketentuan menurut peraturan 
tersebut bahwa permintaan octrooi atau paten di wilayah In- 
dinesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang 
selanjutnya diteruskan ke Octrooiraad di Negeri Belanda. 
Jadi, semua permohonan dan pemberian paten pada waktu itu 
semuanya diselesaikan di Negeri Belanda, maka tidak ada pa
ten yang diberikan oleh Indonesia sendiri. Tentu saja kea- 
daan ini tidak dapat dipertahankan karena bertentangan de
ngan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang merdeka. 
Hingga sekarang ini di Indonesia belum ada Undang-undang 
Paten Nasional, maka pengaturan paten di Indonesia merupa- 
kan hal baru yang perlu dilandaskan pada kebijaksanaan-ke- 
bijak6anaan yang telah ditentukan dalam Garis-garis Besar 
Haluan Negara (Ketetapan MPR No.IlAlPR/1983)*

Mf
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Tetapi sementara kita belum mempunyai Undang-undang 
Paten Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan pengu- 
mumannya tanggal 12 Agustus 1953 No* 5A1/4 B.N. 55* 
memberikan upaya yang bersifat sementara yaitu berupa per- 
mohonan sementara pendaftaran paten mulai tanggal 1 Nopea- 
ber 1953, dan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J. 
G*1/2/1?> dengan mana sementara diperbolehkan mengajukan 
permohonan paten dari luar negeri.

Banyak pengertian yang diberikan terhadap paten, na-
mun sebagai pegangan menurut Moh* 0. Masdoeki yang merang-
kaikan pasal-pasal pertama dari Octrooiwet 1910 menjadi su

it;atu perwatasan sebagai berikut. y
Hak Paten adalah hak yang diberikan kepada seseorang 

yang telah menemukan suatu produk baru atau proses baru 
yang dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, atau mene
mukan suatu perbaikan pada suatu produk atau pada suatu 
proses yang telah dilindungi paten yang dapat dimanfaatkan 
dalam bidang industri untuk selama jangka waktu tertentu.

Perkataan "menemukan" di atas dalam bahasa Inggris 
kita kenal dengan istilah "invention" atau "uitvinding" da
lam bahasa Belanda maksudnya adalah upaya manusia untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu itu memang belum

"^Koh. 0. Masdoeki, "Pengaturan Paten di Dunia In- 
ternasional dan Masalah Pengalihan Teknologi", Simposium 
tentang Paten, cet. I, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 71-72.
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ada kemudian ditemukan. Bukan dalam pengertian bahwa sesu-
atu telah ada, tetapi sebelumnya tidak diketahui atau be
lum diketemukan, yang dalam bahasa Inggrie dikenal dengan 
istilah "discovery" atau "ontdekking" dalam bahasa Belanda.

Untuk hasil penemuan dalam pengertian yang pertama 
dapat dimintakan paten sedang untuk hasil penemuan dalam 
pengertian kedua tidak* Sebagai contoh penemuan dalam pe
ngertian kedua dapat dikemukakan ditemukannya unsur Radium 
oleh pasangan suami istri Curie yang juga tidak mendapat- 
kan paten atas jerih payahnya itu, saat Columbus untuk per
tama kali menemukan benua Amerika. Benua itu sudah ada ha
nya belum diketemukan.

Untuk memudahkan pembedaan penyebutan antara pene
muan dalam arti yang pertama dan penemuan dalam arti yang 
kedua, maka untuk selanjutnya dalam pembahasan ini dipakai 
istilah "perekaan" untuk penemuan dalam arti yang pertama 
dan istilah "penemuan" untuk penemuan dalam arti yang ke
dua.

Yang perlu diperhatikan perihal syarat bahwa pere- 
kaan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bidang industri. 
Bidang perindustrian diartikan dalam arti yang seluas-lu- 
asnya termasuk pula hasil perkembangan teknologi di bidang 
pertanian, misalnya mesin-mesin potong, bajak dan sebagai- 
nya.

Hak paten diberikan oleh penguasa berdasarkan un- 
. dang-undang. Si pemegang hak paten atas perekaannya telah
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mempunyai suatu hak monopolo artinya dia dapat memperguna-
kan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya 
membuat apa yang telah dipatenkannya. Jadi, ia mempunyai 
kedudukan yang kuat sekali terhadap pihak saingannya.

Suatu paten memberi kepada pemegang paten hak mono- 
poli yang meliputi : ^

a. Secara perusahaan membuat, menjual, menyewakan, me- 
nyerahkan, menyediakan untuk keperluan itu atau me
makai suatu hasil produksi yang diberi paten,

b. Secara perusahaan menggunakan cara produksi yang 
diberi paten, membuat, menjual, menyewakan, menye- 
rahkan, menyediakan untuk keperluan itu atau mema
kai suatu hasil produksi yang langsung dibuat menu- 
rut cara produksi tersebut.
Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 

haknya, si pemegang hak berhak menuntut penggantian keru- 
gian terhadap si pelanggar, terkadang tuntutan tersebut di- 
dalam praktek merupakan jumlah yang cukup besar,

Seseorang akan mendapatkan hak paten apabila ia me- 
ngajukan suatu permohonan paten kepada Kantor Paten. De
ngan kata lain tidak dengan sendirinya seseorang akan mem- 
peroleh hak paten atas perekaannya, tetapi untuk mendapat-

16Wuryati Hartosewoyo, "Sistem Paten dalam Pengalih- 
an Teknologi11, Seminar Aspek-asnek Hukum dari Pengalihan 
Teknologi. cet. I, Binacipta, Jakarta, 197S, h. 59-bQ*
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kannya harus melalui pengajuan permohonan dan apabila per- 
mohonannya dikabulkan. Karena itu perlu di sini dikemuka- 
kan raacam-macam sistem atau cara pemberian paten.

Ada dua macam sistem, yaitu siBtem declaratoir dan 
17sistem konstitutif. '

Sistem declaratoir menurut sistem ini praktis semua 
permintaan paten yang memenuhi persyaratan yang telah di- 
tetapkan dan pula tidak bertentangan dengan ketertiban um- 
um, kesusilaan dan undang-undang negara, maka diberikan 
hak paten. Menurut sistem ini tidak diselidiki barunya pe- 
rekaan kalau ternyata kemudian tidak baru, maka akan membe
rikan dasar pembatalan hak paten itu melalui pengadilan. 
Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain, Belgia, 
Perancis, sebelum perang dunia kedua.

Sistem konstitutif, semua permohonan paten yang me- 
raenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak berten
tangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-un
dang negara, maka hak paten akan diberikan, bedanya menu
rut sistem ini diselidiki dahuiu barunya suatu perekaan dan 
kalau ternyata benar kemudian diberikan hak paten. Negara- 
negara yang menganut sistem ini mula-mula Amerika Serikat 
dan Inggris.

17'Handaya Surya Wibawa, "Masalah Paten Ditinjau da
ri Segi Hukum", Sim-posium tentang Paten. cet. I, Binacipta, 
Jakarta, h. 61, dikutip dari Evers dengan bantuan Poespone- 
goro, Pengajar Ilmu Hukum Oktroi, cet. II, Pembangunan Ja- 
ya, Jakarta, h. 10.

kB
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Memang ukuran suatu perekaan itu lama atau baru kri- 
terianya dapat berbeda-beda. Demikian juga ukuran "kebaru- 
an" dalam Undang-undang Paten masing-masing negara dapat 
berbeda. Kalau dikatakan perekaan itu harus benar baru di- 
artikan sebelumnya belum ada orang yang memperoleh pereka
an barang itu kecuali oleh si pendapat itu sendiri.

Namun yang menjadi persoalan tentang syarat kebaru- 
an itu adalah apakah pemberian paten akan ditentukan menu- 
rut prinsip bahwa perekaan itu belum pernah diumumkan di- 
mana saja, di dalam negeri maupun di luar negeri (world
wide novelty) ataukah belum pernah diumumkan di dalam ne
geri saja (local novelty).

Di beberapa negara Eropa Barat, Perancis, Belgia, 
Luxemburg dan negeri Belanda mereka mengadakan suatu ker
ja sama berdasarkan suatu perjanjian intemasional. Kerja 
sama tersebut dilaksanakan oleh badan yang bernama Insti- 
tut International des Brevets di Den Haag yang akan menen
tukan secara obyektif "kebaruan"suatu perekaan. Karena pa
da badan itu dipekerjakan banyak para ahli dan expert khu
sus di bidangnya masing-masing, maka suatu penentuan yang 
dikeluarkan mempunyai kualitas yang tinggi bagi warga ne
gara negara-negara peserta yang mengajukan permohonan ter
hadap perekaan baru, cara kerja baru, perbaikan perekaan
bagi barang yang sudah ada atau perbaikan baru dari cara 

1Abekerja itu.

18Ibid.. h. 60
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Orang yang mempunyai hak paten mempunyai hak mono- 
poli terhadap suatu perekaan, namun perlu diketahui bahwa 
hak monopoli tersebut hanya untuk dalam jangka waktu ter
tentu tidak untuk selama-lamanya* Jangka waktu berlakunya 
paten umumnya berkisar antara 15 dan 20 tahun mulai tanggal 
pemasukkan permohonannya. Akan tetapi di beberapa negara 
jangka waktu itu dihitung mulai tanggal pemberian paten 
atau mulai tanggal pengumuman paten itu. Salah satu pertim- 
bangan untuk memberi paten antara lain ialah memberi imbal- 
an kepada si pereka atas investasi yang telah ditanamkan 
dalam perekaannya. Maka jangka waktu berlakunya paten itu 
penting karena dalam masa itu si pemilik paten dapat meman- 
faatkan hak-haknya, Tentang soal berapa lama jangka waktu 
itu akan ditentukan tidak saja diperhatikan kepentingan si- 
pemilik paten, tetapi terutama juga untuk kepentingan masya
rakat atau umum, masa berlaku suatu paten yang terlalu lama 
akan menghambat perkembangan ekonomi.

Masa berlakunya hak paten tergantung pada ketentuan- 
ketentuan Undang-undang Paten masing-masing negara. Dalam 
negara-negara yang sudah maju ekonominya umumnya paten di
berikan untuk jangka waktu antara 16 dan 20 tahun (Italia 
dan Jepang 15 tahun). Di negara-negara sosialis Eropa Timur 
jangka waktunya adalah berbeda-beda, di Chili misalnya pa
ten diberikan selama 5» 10, 15 dan 20 tahun tergantung da
ri keadaannya. Demikian juga di Argentina paten diberikan 
selama 5i 10", atau 15 tahun dengan meraperhatikan jasa-jasa
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penemuan yang bersangkutan dan keinginan si pemohon.^ Me-
nurut Octrooiwet 1910 pasal 47 masa berlakunya hak paten

2018 tahun terhitung penandatanganan.
Setelah lampau jangka waktu berlakunya hak paten 

tersebut penemuan itu dapat digunakan oleh umum atau dengan 
kata lain penemuan itu menjadi milik umum.

Selama jangka waktu paten yang diberikan belum le- 
wat, maka seorangpun tidak boleh melanggar haknya dalam ar
ti tidak boleh ada orang yang membuat, menggunakan, menju
al barang yang dipatenkan atau menggunakan suatu cara mem
buat atau mengerjakan barang tersebut. Namun jika ada izin 
dari si pemilik hak paten tentunya dapat saja orang lain 
melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi monopolinya, 
yang biasanya diberikan melalui perjanjian lisensi.

Di dalam dunia perdagangan karena sifat hak paten 
merupakan kekayaan pula, maka sering terjadi atas pertim
bangan komersil si pemilik paten akan memanfaatkan haknya 
itu agar bisa mendatangkan keuntungan baginya. Caranya ia 
memberikan lisensi atau izin kepada seseorang atau badan 
tertentu pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang- 
barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan menge-

197Soegondo Soemodiredjo, "Isi dan Ruang Lingkup Pe
ngaturan Paten untuk Indonesia", Simnosium tentang Paten, 
cet. I, Binacipta, Jakarta, 1978 (selanjutnya disebut Soe- 
gondo Soemodiredjo II), h. 195*

20Handaya Surya VVibawa, o p. cit.. h. 63»

51

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
MASALAH SEGI HUKUM PERJANJIAN LISENSI 
DI INDONESIA

ERNIE SUSANTO



52

nai perekaan 6i pemilik yang sudah dipatenkan yang bagi la
in pihak tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang 
sama. Dan atas pemberian lisensi si pemilik hak paten (li
censor) akan memperoleh imbalannya dari si penerima hak pa
ten atau penerima lisensi (licensee) yang biasanya disebut 
royalty.

Sebagai negara berkembang Indonesia pada waktu ini 
menitikberatkan pembangunannya pada pembangunan industri 
dan pengusaha-pengusaha nasional kitapun mengetahui akan 
hal itu, tetapi karena adanya kesenjangan-kesenjangan seba- 
gaimana saya sebutkan dalam bab terdahulu, maka perlu seka
li untuk mengisi pembangunan industri kita dengan berusaha 
mendapatkan teknologi tersebut terutama dari negara maju 
yang kaya akan teknologi yang Indonesia belum mempunyai.

Dalam hubungannya dengan perjanjian lisensi pengusa
ha peaberi lisensi yang melisensikan patennya atau teknolo- 
ginya ingin adanya kepastian hukum karena yang dia berikan 
adalah hak-haknya dan jangan sampai haknya itu lepas, Dalam 
hukum sebenarnya sudah diatur dalam peraturan mengenai hak 
milik industri yaitu merek, paten dan desain produk indus
tri.

Di Indonesia sebagaimana telah saya sebutkan baru 
mempunyai undang-undang yang mengatur tentang merek sedang 
untuk paten dan desain industri belum ada.

Ketiadaan peraturan perundang-undangan tentang paten 
dapat mengakibatkan pemilik paten merasa haknya kurang di-
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lindungi padahal kita tahu bahwa pemilik paten yang membe- 
rikan teknologinya menginginkan supaya teknologi yang di
berikan kepada penerima lisensi di Indonesia tidak ditiru 
oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik paten tersebut. Di- 
samping itu untuk menjamin rasa aman untuk teknologi yang 
masuk ke Indonesia melalui lisensi, pihak asing tentunya 
memerlukan perlindungan perundang-undangan.

Dalam tulisannya Mulya Lubis raenyebutkan bahwa tidak 
adanya hukum yang mengatur maka akan banyak sekali terjadi- 
nya pelanggaran paten dan pembajakan. Oleh sebab itulah ba
nyak negara maju yang mendesak Indonesia untuk memperbaiki 
perlindungan hukumnya bagi teknologi yang masuk ke sini. 
Tidak berlebihan jika disebutkan bahwa perlindungan hukum 
kita masih kurang terhadap teknologi asing yang masuk. Bah- 
kan oleh pengusaha-pengusaha Amerika negara kita dimasukkan 
di antara sepuluh negara yang paling leraah memberikan pro- 
teksi bagi teknologi asing. Selain Indonesia juga disebut
kan negara-negara Taiwan, Korea Selatan, Huang Thai, Singa-

21pura, Malaysia, Pilipina, Mexico, Brazil dan India.
Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu penga

turan yang jelas sebagaimana telah saya eebutkan dalam bab 
pendahuluan. Di Indonesia walaupun terjadinya lisensi dite- 
liti oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKfM), namun

PITodung Mulya Lubis, "Alih Teknologi: Antara Harap- 
an dan Kenyataan", Prisma. No. k Th. XVI, April 1981, h. 11, 
dikutip dari Business News Oktober 1985*
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sifat dari penelitian tersebut dan kriteria untuk pemberi
an persetujuan masih sangat umum yaitu untuk meningkatkan 
industri yang mengolah bahan baku atau setengah jadi seca
ra penuh, menuju full manufacturing. Pola yang jelas serta 
adanya keharusan pendaftaran dan persetujuan lisensi belum 
diciptakan.

Mengingat betapa pentingnya suatu lisensi apalagi 
di dalam suatu pemindahan teknologi, maka sudah seyogyanya 
jika Indonesia mulai memikirkan atau mulai menyusun suatu 
,!penuntun bagaimana membuat suatu perjanjian lisensi" dan 
menyusun suatu "checklist" dengan maksud utama supaya da
pat memberikan beberapa bimbingan, hal-hal mana saja yang 
harus diperhatikan oleh seorang penerima lisensi khususnya 
pihak Indonesia waktu membuat suatu perjanjian. Suatu 
"checklist" ini penting untuk dipersiapkan supaya hal-hal 
penting jangan terlupakan pada waktu negosiasi dan pada 
waktu naskah perjanjian dibuat.

Dalam tulisan ini akan disinggung beberapa hal dan 
beberapa pengertian istilah yang sering dipakai dalam sua
tu perjanjian lisensi ini tentunya di luar dari isi, mate- 
ri atau proses dari teknologi itu sendiri.

Seperti telah kita ketahui suatu perjanjian pada
umumnya terdiri dari empat bagian, demikian juga perjan-

. . .  22 jian lisensi ini.

^Ita Gambiro I, op.cit.. h. 173-174* 180-181*
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Bagian I:
Berisikan tipe dari perjanjian itu sendiri, Dalam 

hal ini menyangkut ruang lingkup pemindahan teknologi. Pe- 
mindahan teknologi itu meliputi pemindahan dari semua ma- 
cam teknologi, apakah teknologi itu mempunyai hak khusus 
di atasnya atau dimiliki oleh seseorang atau suatu badan 
atau apakah bebas dapat dipergunakan umum. Sedang teknolo
gi yang mempunyai hak khusus di atasnya tersebut ada yang:

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan (statuto
ry rights) seperti antara lain paten, desain pro- 
duk industri-

2. Tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan (non 
statutory rights), yang dapat berupa know how yang 
berwujud (tangible) terdiri dari data-data teknis, 
misalnya drawings, blueprints, calculations, work
ing models, formulae dan dapat pula berupa know 
how yang tidak berwujud (intangible) yang terdiri 
dari informasi, pengalaman, ketrampilan, pengeta
huan atau knowledge.

Tipe dari perjanjian itu bisa salah satu macam pemindahan 
teknologi seperti diuraikan di atas atau kombinasi dari pa- 
danya.
Bagian II mencakup:

- Nama dan alamat yang jelas dari pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian lisensi yang biasanya disebut 
secara singkat "si pemberi lisensi11 (licensor) dan
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"si penerima lisensi11 (licensee),
- Apa yang diperjanjikan disebut juga whereas clauses.
- Definisi atau pengertian-pengertian dari istilah 
yang dipakai di dalam perjanjian tersebut,

Bagian III:
Bagian ini merupakan "batang tubuh" dari perjanjian 

itu sendiri yang berisikan persyaratan-persyaratan operatif 
(operative clauses). Pada umumnya menyangkut antara lain:

- kewajiban-kewajiban licensor
- kewajiban-kewajiban licensee
- jangka waktu, kapan mulai dan kapan berhentinya per
janjian lisensi

- paten atau know how
- pembayaran royalties dan lain-lain
- accounting
- syarat-syarat lainnya dalam bidang hukum seperti, 
arbitrage, hukum mana yang berlaku dan lain-lain

- dan lain-lain.
Bagian IV:

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan hal-hal 
sebagai berikut:

- perjanjian dibuat dalam berapa rangkap dan berapa 
rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- tanggal berlakunya surat perjanjian;
- penandatanganan para pihak yang aihadiri oleh sak- 
si-saksi.
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Dendkianlah secara singkat isi dari perjanjian li
sensi atau dapat dianggap sebagai suatu "checklist" yang 
dianjurkan untuk dipersiapkan sebelum membuat perjanjian 
lisensi.

Di dalam suatu perjanjian lisensi mungkin saja ter- 
jadi ada pihak ketiga di negara si penerima lisensi yang 
juga membuat suatu produk atau menggunakan suatu proses 
yang sama dengan apa yang dihasilkan oleh penerima lisensi 
tanpa izin sehingga dirasakan sangat merugikan baik pihak 
penerima lisensi maupun pihak pemberi lisensi. Oleh karena 
kita (Indonesia) belum mempunyai undang-undang baik itu Un
dang-undang Merek maupun Undang-undang Paten yang mengatur 
tentang lisensi maka tuntutan si penerima lisensi terhadap 
pihak ketiga itu yang didasarkan pada perjanjian lisensi 
ditolak bila perkara itu diajukan ke pengadilan. Perjanjian 
lisensi hanya berlaku antara para pihak yang mengadakan per
janjian lisensi, yaitu antara pemberi lisensi dan penerima 
lisensi akan tetapi tidak berlaku terhadap pihak ketiga 
yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian lisensi itu sebab 
tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur soal itu.

Untuk mengatasi permasalahan di atas oleh Baroto Is- 
maoen diusulkan agar perjanjian lisensi antara dua pihak 
dapat pula mengikat pihak ketiga maka perjanjian tersebut 
harus diaaftarkan terlebih dahulu di Kantor Paten dan Hak
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Cipta Departemen Kehakiman menurut syarat-syarat tertentu.^
Di beberapa negara umpamanya Argentina, Jepang, Me

xico dan lain-lain untuk dapat berlakunya atau sahnya sua
tu perjanjian lisensi harus ada persetujuan pemerintah atau 
harus diregistrasikan terlebih dahulu, Di Inggris, menurut 
hukum Inggris suatu perjanjian lisensi yang menyangkut sua
tu paten Inggris supaya dianggap sah di pengadilan Inggris 
harus diregistrasikan atau didaftarkan pada Kantor Paten 
dalam jangka waktu enam bulan eesudah perjanjian paten yang 
bersangkutan untuk dapat dilihat oleh publik.2if

Korea Selatan juga memiliki peraturan yang hampir 
serupa. Perjanjian lisensi yang mempunyai jangka waktu ber
laku 6atu tahun atau lebih harus didaftarkan dalam rangka 
memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang (dalam 
hal ini Minister of the Economic Planning Board). Persetu
juan akan diberikan apabila perjanjian lisensi tersebut me- 
menuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pada umumnya kriteria ini disusun dan disesuaikan 
dengan prioritas pembangunan dari negara tersebut di bidang 
pemindahan teknologi seperti, memberikan sumbangan pada ne- 
raca pembayaran luar negeri negara tersebut, membantu pe-

^Baroto Ismaoen, "Pembahasan Kertas Kerja: UUM 1961 
dan Permasalahan-permasalahannya Dewasa Ini", Seminar. Hukum 
atas Merek. cet. I, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 38.

2ifIta Gambiro I, on. cit. . h. 179-
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ngembangan industri pada umumnya dan kontribusi terhadap 
ekonomi pembangunan pada umumnya.

Sebagai bahan perbandingan praktek yang telah dikem- 
bangkan oleh negara-negara yang dianggap cukup berhasil da
lam bidang pemindahan teknologi perlu dipertimbangkan.

Korea menempuh cara yang lebih luwes dengan menetap-
25kan syarat minimum dalam perjanjian yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang mewajibkan agar licensor 
menjamin kualitas produk-produk dalam perjanjian;

2. ketentuan-ketentuan yang mewajibkan licensor menye- 
diakan kepada licensee setiap penyempurnaan (.impro
vements) yang dibuat terhadap teknologi yang bersang- 
kutan selama masa perjanjian;

3. ketentuan yang berhubungan dengan pencegahan tindak- 
an hukum atau gugatan oleh pihak ketiga.
Akhirnya suatu Undang-undang Paten Nasional perlu 

segera dihasilkan mengingat undang-undang ini merupakan sa- 
lah satu landasan di dalam menetapkan peraturan dan kebi- 
jaksanaan di bidang pemindahan teknologi.

Berbagai segi masuknya teknologi mempunyai kaitan 
dengan undang-undang tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewa
jiban yang dipunyai oleh seorang pemilik hak paten bersum- 
ber pada undang-undang ini. Sebaliknya pembatasan-pembatas- 
an dalam rangka pelaksanaan atau pemgnfaatan dari paten

^^Sumantoro, op.cit., h. 126.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
MASALAH SEGI HUKUM PERJANJIAN LISENSI 
DI INDONESIA

ERNIE SUSANTO



tersebut dicantumkan dalam undang-undang ini juga. Di da- 
lam undang-undang ini juga diatur praktek yang menyalahgu- 
nakan paten yang diberikan seperti pembayaran royalty se- 
telah jangka waktu paten berakhir, diskriminasi dalam hal 
royalty dan sebagainya. Juga luasnya hak si pemegang paten 
dalam kaitannya dengan produk yang dibuat, bidang penggu
naan kualitas dan sebagainya dapat diatur dalam undang-un- 
dang paten

Pengaturan lisensi baik itu merek, paten maupun de
sain produk industri dirasakan semakin penting. Adanya li
sensi dapat juga tidak menguntungkan pengusaha Indonesia 
yang berlaku sebagai penerima lisensi. Karena lisensi itu 
diberikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, terbatas 
maka sesudah habis jangka waktu itu tidak diberikan perpan- 
jangan lisensi oleh pemilik merek, paten sehingga tidak 
adanya perpanjangan lisensi itu akan menghentikan usaha pe
nerima lisensi sedang sebenarnya perusahaan yang dilakukan 
oleh penerima lisensi itu sangat maju karena lisensi itu. 
Hal ini tidak menguntungkan si penerima lisensi dan juga 
tidak menguntungkan ekonomi nasional yan^ sedang kita ba- 
ngun.

Maka dari itu perlu diadakan pengaturan seningga da
pat dicegah hal-hal yang tidak menguntungkan dengan dibuat- 
nya perjanjian lisensi oaik bagi licensee ;aaupun bagi pem- 
bangunan ekonomi nasional Indonesia.
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Desain produk industri merupakan masalah yang mulai 
sering diperbincangkan di Indonesia. Sebenarnya istilah 
"desain produk industri" dapat kita jumpai dalam pasal 1? 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang 
menyatakan "Desain Produk Industri mendapat perlindungan 
hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah". Namun apa pengertian dari istilah tersebut ti
dak tercantum atau tidak dijelaskan oleh undang-undang ter
sebut. Karena itu tidak berlebihanlah apabila kita melihat 
bagaimana hak tersebut diatur di negara-negara yang terle- 
bih dahulu mempunyai pengaturannya.

Pada tahun 1970 WIPO (V/orld Intellectual Property 
Organization) dan BI3RPI (United International Bureaux for 
the Protection of Intellectual Property) di Jenewa, telah 
menyusun suatu model law (contoh draft undang-undang) ten
tang desain produk industri yang berisikan guiding princi
ples bagi negara-negara yang sedang berkembang. Jika suatu 
negara ingin mempunyai undang-undang desain industri sendi
ri ia dapat mengambil atau mencontoh pedoaan prinsip yang 
disusun dalam model law ini atau dapat juga mengambil atau 
mencontoh seluruh atau sebagian isi model law tersebut.

Dalam model law ini diberikan suatu definisi tentang
26desain industri tersebut yaitu sebagai berikut:

Desain industri adalah setiap komposisi dari garis-ga-
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26Ita Gambiro II, op.cit., h. 52.
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ris atau warna-warna atau setiap bentuk tiga dimensi 
disertai atau tidak oleh garis-garis atau warna-warna 
dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat 
memberikan rupa atau penampilan khusu8 pada suatu hasil 
atau produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu 
pola atau pattern untuk suatu hasil atau produk indus
tri.

Jepang di dalam undang-undang tentang desainnya, Je- 
pang menyebutnya sebagai undang-undang tentang Desain In
dustri dengan. Design Law memberikan definisi desain indus
tri sebagai berikut: "Desain adalah bentuk, pola atau war- 
na atau suatu kombinasi dari yang tiga ini dari suatu pro
duk industri yang memberikan kesan penglihatan aesthetis."

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bah
wa dalam ruang lingkup desain industri ternasuk semua macam 
hasil produk industri. Namun di dalam model law tentang de
sain industri untuk negara-negara yang sedang berkembang 
yang disusun oleh WIPO tersebut jelas terlihat bahv/a suatu 
ide atau kreasi yang berhubungan dengan mode atau fashion 
tidak termasuk dalam pengertian desain industri.

Peraturan perundang-undangan dari negara-negara lain 
memberikan definisi tentang desain produk industri hâ ipir 
sama dengan yang disebutkan di atas. Kama yang diberikan 
kepada undang-undang tersebut bermacam-macam ada yang me- 
nyebut Law on Industrial Design, Design Act, di Svedia ne- 
nyebut undang-undang tentang desain dengan "The Swedish De
sign Protection Act".

Dalam kebanyakau undang-undang yang berbahasa Peran- 
cis, misalnya Undang-undang Aljazair mesbedakan antara De-

62

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
MASALAH SEGI HUKUM PERJANJIAN LISENSI 
DI INDONESIA

ERNIE SUSANTO



sign (dessins) dan models (modeles) dengan dasar pembedaan 
bahwa yang dimaksud dengan dessins adalah dalam dua dimen- 
si, modeles dalam tiga dimensi. Tetapi dessins et modeles 
kedua-duanya diterjemahkan dalam model law tersebut dalam 
satu perkataan saja, yaitu dalam bahasa Inggris dengan per- 
kataan design seperti juga halnya yang tercantum di dalam 
Konvehsi Paris,

Di dalam kesimpulan yang diambil oleh Simposium ten
tang Paten menyebutkan bahwa pengaturan perihal desain in
dustri kiranya supaya dipertimbangkan benar-benar, mengi- 
ngat telah banyak terdengarnya keluhan dari pihak industri 
nasional yang desainnya telah kena bajak oleh industri 
asing.

Sangat dibutuhkan suatu latar belakang atau informa- 
si yang dapat dipakai sebagai masukan dalam penetapan keten- 
tuan-ketentuan yang mengatur desain produk industri, dan 
untuk menghindari bahaya dalam peniruan begitu saja terha
dap pengaturan dari luar negeri.

Dengan cara begini diharapkan semua kesulitan yang 
mungkin akan timbul pada permulaan penerapan suatu kebijak- 
sanaan desain produk industri di Indonesia akan dapat ter- 
atasi. Ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru harus mendapat 
tempat atau merupakan bagian dari kebijaksanaan desain in
dustri tersebut.

Penelitian dalam rangka penetapan kebijaksanaan de-
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sain dapat dilakukan pemerintah dengan mempelajari:^
1. Natural resources yang ada, dalam hubungannya de- 

ngannya dan pengaruhnya terhadap desain produk in
dustri.

2. Fenomena kebudayaan dan hubungannya serta pengaruh
nya produk desain (identitas daerah).

3- Faktor-faktor sosio ekonomis dan hubungannya dengan 
kebijaksanaan desain produk dan cara pendekatan (de
sign approaches).
Hal-hal tersebut di atas sudah mulai dapat dilaku- 

kan, akan tetapi belum tuntas baru sebagian dilaksanakan 
oleh berbagai instansi pemerintah. Koordinasi sudah mulai 
dilaksanakan khususnya dalasi raeletakkan dasar-dasar keten- 
tuan untuk pengaturan secara nasional.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap desain 
industri dimaksudkan untuk menstimulir aktivitas kreatif 
dan mendorong berdirinya industri-industri. Meaang semakin 
kita rasakan bahwa peneiauan-peneJiuan kreasi baru untuk de
sain produk industri ini seyogyanya haruslan dilindungi 
oleh hukum yang berarti si penemu kreasi baru tersebut di
beri hak monopoli untuk mengusahakan kreasi-kreasinya dalam 
jangka waktu tertentu dan orang lain tidak boleh atau dila- 
rang mengusahakan, melaksanakan, memakai kreasi si penemu 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah jangka
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waktu tersebut habis semua orang boleh mengusahakan, melak- 
sanakan, memakai desain industri tersebut secara bebas.

Namun jika ada izin dari si pemilik hak desain ten- 
tunya dapat saja dipergunakan oleh pihak lain, misalnya si- 
pemilik desainnya ada di luar negeri memberi izin kepada 
pengusaha lokal Indonesia, biasanya izin itu diberikan de
ngan syarat melalui perjanjian lisensi. Dalam perjanjian 
lisensi inilah ditentukan persyaratan-persyaratannya, per
syaratan itu dapat berupa keharusan yang diberi izin memba- 
yar suatu royalty, Acapkali pemberian izin hak desain ini 
sekaligus dikaitkan pula dengan hak paten dan hak mereknya.

Menurut Ita Gambiro perlindungan hukun seyogyanya 
diberikan untuk jangka waktu pendek yaitu untuk beberapa 
tahun saja karena dengan pertimbangan desain industri itu 
cepat berubah antara lain disesuaikan dengan selera, per- 
kembangan teknologi dan permintaan pasar. Selain itu Ita 
menyatakan juga perlu diperhatikan mengenai prosedur pen
daftaran yang mudah, biaya tidak terlalu tinggi sehingga 
memudahkan jalannya proses mendapatkan perlindungan hukum

PAbagi karya-karya baru yang diciptakan oleh produsen kecil.
Untuk mendapatkan perlindungan hukum ini tentu ada 

syarat-syaratnya misalnya desain industri tersebut harus 
baru waktu diajukan, tidak bertentangan dengan ketertiban 
umun dan kesusilaan dan juga ayarat-ayarat lain, antara la-

28m d .
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in yang menyangkut aepek-aspek teknologis, kesehatan, aes- 
tetis dan sebagainya yang dapat ditetapkan kemudian. Kri- 
teria-kriteria apa yang dipakai untuk menentukan bahwa su
atu desain industri itu baru, apakah belum dikenal sama se
kali di seluruh dunia atau apakah kita mulai dengan apa yang 
dikatakan baru di Indonesia saja hal ini masih perlu dite- 
liti secara mendalam.

Dalam model law dari Y/IPO dicantumkan kapan suatu 
desain industri tidak dinyatakan baru lagi yaitu apabila 
sebelum desain tersebut didaftarkan telah dipergunakan oleh 
masyarakat. Tetapi jika suatu desain dipamerkan dalam suatu 
pameran resmi atau diakui resmi maka yang bersangkutan ma~ 
sih akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap desain 
terhadap desain tersebut jika didaftarkan dalam jangka wak
tu enam bulan sesudah pameran tersebut diadakan.

Mendesain suatu produk industri memang merupakan hal 
yang sangat penting karena kita dapat melihat adanya bebe
rapa fungsi sebagai berikut:2^

a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain anan dan 
sehat bagi orang yang memakai, dapat diandalkan atau 
realibility dari produk tersebut dan teknologi dan 
sebagainya.

b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari pro
duk tersebut apakah anak-anak, orang dev/asa atau
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orang cacat,
c. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara 

orang yang memakai dengan produk tersebut yang ber
dasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari si- 
pemakai, nilai simbolis, pengaruh mode, pengaruh 
penggunaan dari produk tersebut, sifat produk dan 
sebagainya.

d. Fungsi aesthetis, yang menyangkut proporsi dari ben- 
tuk produk, warna-warna dan sebagainya, berdasarkan 
apresiasi terhadap yang bagus atau cantik yang ber- 
hubungan dengan selera yang baik#

e. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga yang 
dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang 
baik serta tahan lama atau umur pakai produk terse
but.

f. Fungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari di- 
buatnya produk tersebut terhadap nasyarakat seperti 
sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara atau 
lingkungan dan sebagainya.•
Dapat dikatakan bahwa seseorang mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk atau barang diaasarkan kepada 
fungsi-fungsi tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikianlah pembahasan mengenai paten, merek dan de
sain produk industri dalam kaitannya dengan perjanjian li
sensi yang pada akhir-akhir ini memang ramai diperbincang- 
kan. Keadaan yang berkembang dan kebutuhan yang senantiasa
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bertambah sebagaimana lazimnya mendorong adanya penyesuai- 
an peraturan dan undang-undang, Begitu halnya dengan usaha 
penyebarluasan dan pelaksanaannya. Ini merupakan masalah 
yang berkaitan dengan kondisi dan kesiapan aparatur pelak- 
sana. Dalam hal ini kita bangsa Indonesia memerlukan banyak 
ahli untuk dapat menegakkan konsep industrial property 
rights khususnya merek, paten dan desain produk industri 
dengan baik.
2. Perlindungan Hak Merek. Paten dan Desain Produk Indus

tri Dikaitkan dengan Konvensi-konvensi Intemasional
Hasil-hasil perekaan yang dilindungi paten, barang- 

barang yang bermerek dengan desain industri tertentu itu 
dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan sam- 
pai melewati batas negara sesuatu negara. Apalagi kalau ki
ta lihat pada masa sekarang ini lalu lintas telah begitu 
maju pesat sehingga mempercepat untuk beredarnya barang-ba
rang tersebut. Jadi bagi barang-barang hasil perekaan de
ngan merek dan desain industri tertentu tersebut sifatnya 
tidak lagi nasional tetapi sudah berubah menjadi barang-ba
rang yang bersifat intemasional.

Untuk menjaga agar supaya si pemilik paten, merek 
dan desain industri yang sudah bersifat intemasional itu 
tidak dirugikan oleh orang atau perusahaan lain di negara 
lain secara tidak jujur, misalnya dengan cara melakukan pe- 
malsuan merek atau dengan cara melakukan perbuatan melawan 
hukum, maka perlu diatur aturan permainannya antara negara
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yang satu dengan negara yang lain secara bersama*
Di dalam bidang hukum tentang merek telah diatur se

cara internasional yang terutama harus disebut adalah kon- 
vensi yang dikenal sebagai Paris Union atau secara lengkap- 
nya "The Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property". Konvensi ini mulai ditandatangani semula oleh 
sebelas negara pada Konperensi Diplomatik di Paris tahun 
1883* Negara-negara yang semula menandatangani dan merati- 
fikasi Konvensi Paris ini adalah antara lain Brazil, Gua
temala, Itali, Negeri Belanda, Portugal, Salvador, Serbia, 
Spanyol dan Swiss. Menurut konvensi ini negara-negara pe- 
serta bergabung dalam apa yang dinamakan suatu "Union" atau 
perhimpunan untuk memberi perlindungan hak milik industri.^

Konvensi Paris ini ternyata telah berulang kali me- 
ngalami revisi. Revisi-revisi yang telah diadakan atas Kon
vensi Paris ini yaitu di Brussel tahun 1900, di Washington 
tahun 1911, di Den Haag tahun 1925* di London tahun 1934* 
di Lisabon tahun 1958 dan terakhir di Stockholm tahun 1967.

Tujuan dari Konvensi Paris seperti juga dari Konven
si Bern tentang hak cipta terutama adalah untuk mencapai 
unifikasi di bidang perundang-undangan merek sedapat mung- 
kin. Diharapkan agar supaya tercipta satu macam hukum ten-

^Sudargo Gautama, "Indonesia dan Konvensi-konvensi 
Internasional. tentang Merek", Seminar Hukum atas Merek. 
cet. I, Binacipta, Jakarta, 1978 (selanjutnya disebut Su- 
dargo Gautama II), h. 70.
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tang hak milik industri yang dapat mengatur S0al-60al me-* 
rek, paten dan desain produk industri 6ecara uniform di se- 
luruh dunia. Karena itu diharapkan sebanyak mungkin negara- 
negara di dunia yang akan menjadi peserta dari Konvensi Pa
ris ini*

Dari negara-negara yang terikat pada versi London 
dari tahun 1934 ternyata Hindia Belanda menjadi 6alah satu 
negara yang terikat pada Konvensi Paris. Juga tentunya ne
geri Belanda termasuk dalam negara-negara yang terikat pa
da versi London ini. Dengan melihat jalannya sejarah dapat 
dikatakan bahwa sesungguhnya ikut sertanya Republik Indone
sia dalam versi London dari Konvensi Paris tahun 1934 Ini 
adalah karena adanya prinsip konkordansi yang waktu dahulu 
berlaku untuk Hindia Belanda mengikuti negeri Belanda.

Setelah Indonesia merdeka belum turut serta dalam 
perbaikan-perbaikan dari Konvensi Paris yang telah diadakan 
di Lisabon tahun 1958 dan di Stockholm tahun 1967. Tetapi 
pemerintah kita dengan surat-suratnya kepada Departemen Po- 
litik Konfederasi Swiss tertanggal 15 Agustus 1950 dan 26 
Oktober 1950 telah menyatakan keinginannya untuk menjadi 
peserta dalam Konvensi Paris.^ Namun agar supaya Indonesia 
menjadi anggota Union tadi secara formal, pemerintah Indo
nesia harus membuat undang-undang tentang masuknya Indone-

^Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, jilid I (ba
gian pertama), cet. I, Pian Rakyat, Jakarta, 1976, h. 175- 
176.
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sia dalam perjanjian internasional ini (lihat pasal 11 Un
dang-undang Dasar 1945)* Tetapi masalahnya sekarang bahwa 
kita masih belum mempunyai undang-undang yang dimaksud*

Di antara negara-negara Asean ternyata Malaysia dan 
Pilipina telah ikut serta dalam teks versi Lisabon tahun 
1958 dan juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat 
dan Uni Sovyet turut serta dalam versi teks London 1934- 
Uni Sovyet mulai turut serta dalam tahun 1965 dan hal ini 
membuktikan juga orang-orang dari blok yang bukan barat da
pat menerima Paris Union sebagai wadah untuk perlindungan 
hak milik industri.

Di samping konvensi yang dikenal sebagai Paris Union 
dari tahun 1883 yang kemudian direvisi berulang kali seper
ti tersebut di atas tadi telah dibuat apa yang dinanakan 
Arrangement atau Agreement berdasarkan Paris Union tentang 
hak-hak milik industri ini. Agreement ini adalah sebagai 
berikut:^

1. Agreement Madrid untuk menghindarkan pemberitahuan 
asal barang secara palsu (Madrid Agreement Concern
ing the repression of false indications of.origin,
14 April 1891).

2. Arrangement Madrid mengenai pendaftaran internasio- 
nal merek-merek (Madrid Arrangement Concerning the 
International registration of trade marks, tanggal
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Ik April 1891)*
3. Arrangement Den Haag tentang Deposito Intemasional 

dari Design Industri (The Hague Arrangement Concern
ing in the International Deposito of Industrial Pa
ten and Design dari 6 Nopember 1933)*

4. Agreement Nice mengenai klasifikasi intemasional 
berkenaan dengan Trade Mark (Nice Arrangement Con
cerning the International Classification of Goods 
and Services to which Trade Mark apply) dari tanggal
15 Juni 1957.

5. Agreement Lisabon mengenai perlindungan pendaftaran 
intemasional daripada keterangan-keteran'gan tentang 
asal barang (Lisbon Agreement Concerning the Protec
tion and the International Registration of Declara
tion of origin tanggal 31 Oktober 1958).
Selain Konvensi Paris tentang perlindungan hak milik 

industri ini masih dikenal lain-lain lembaga yang bermaksud 
untuk mengadakan konvensi-konvensi intemasional berkenaan 
dengan hak milik industri. Sebagai contoh dapat disebutkan 
konvensi-konvensi antara negara-negara Amerika yang telah 
dilangsungkan di Montevideo tahun 1859» Mexico tahun 1902 
dan San Diego tahun 1925 serta Protokol di Washington 1929* 

Di samping itu dapat disebut usaha-usaha lain oleh 
berbagai badan intemasional seperti misalnya yang dinama- 
kan Council of Europe dan juga-juga pada tingkat-tingkat ne
gara Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg), pada tahun
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1947 di Den Haag telah dibuat pula suatu persetujuan (yang 
direvisi pada tahun 1961) dengan merabentuk suatu Interna
tional Patent Office.

Dalam tulisan ini akan saya sebutkan beberapa prin- 
sip penting dalam Konvensi Paris, Prinsip yang penting dari 
Konvensi Paris yaitu apa yang dinamakan prinsip tentang 
persamarataan perlakuan yang mutlak antara orang asing de
ngan warga negara sendiri.

Apa yang dinamakan prinsip asimilasi (principle of 
assimilation) dari warga negara dan orang asing telah dite- 
ma secara tegas dalam Konvensi Paris, Hal ini berarti bahwa 
setiap warga negara dari suatu negara peserta konvensi bisa 
mengklaim di dalam negara peserta lainnya supaya ia diper- 
lakukan secara sama seperti negara bersangkutan memperlaku- 
kan warga negaranya sendiri.

Prinsip "National Treatment" atau asimilasi dengan 
warga negara yang tercantum dalam pasal 2 paragrap 1 dari 
teks Paris Union versi Stockholm 1967 yang sejalan dengan 
pasal 2 paragrap 1 teks London 1934 merupakan salah satu 
ketentuan pokok dalam teks konvensi semula tahun 1883*^ 
Salah satu keuntungan dari prinsip National Treatment ada
lah bahwa warga negara dari negara peserta konvensi dapat 
mengklaim di dalam tiap negara peserta lainnya supaya di- 
perlakukan semua keuntungan-keuntungan yang dapat diberi-
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kan kepada warga negara sendiri tanpa diadakan diskrimina- 
si di negara yang bersangkutan. Hukum yang berlaku untuk 
warga negara sendiri juga akan berlaku untuk orang asing 
warga dari negara peserta konvensi.

Prinsip penting yang lain yang perlu diketahui ada
lah ketentuan bahwa setiap orang yang telah mengajukan apli- 
kasi untuk pendaftaran suatu paten atau desain produk indus
tri (industrial design) atau suatu merek di dalam salah sa
tu negara dari peserta konvensi akan memperoleh hak priori- 
tas untuk mengajukan pendaftaran di lain-lain negara peser
ta Konvensi Paris, yang tercantum dalam pasal 4 sectie A 
paragrap 1 dari Konvensi Paris versi Stockholm 1967.

Jangka waktu untuk hak prioritas ini adalah dua be- 
las bulan untuk paten, enam bulan untuk merek dan desain 
industri.

Peraikianlah sedikit saya membahas mengenai perlindung
an hak milik industri dalam kcnvensi intemasional yang ada.
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penutup

BAB IV

1. Kesimpuljm
Pengusaha Indonesia sekarang ini cenderung untuk 

menghasilkan barang-barang yang berkualitas baik yang me- 
ngandung teknologi dan barang yang mengandung formula cang- 
gih, namun sayang sekali keadaan yang deraikian tidak diim- 
bangi dengan kemampuan yang ada- Banyak sekali hambatan- 
hambatan dan kesenjangan-kesenjangan yang ada,

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan 
menutupi kesenjangan adalah dengan menbuat kerja sama de
ngan pengusaha luar negeri dari negara yang industrinya 
maju dalam bentuk perjanjian lisensi.

Melalui lisensi pengusaha nasional Indonesia akan 
berhak menggunakan paten, merek dan desain industri milik 
pengusaha luar negeri.

Dengan perjanjian lisensi berarti memberi kesempat- 
an kepada pengusaha negara dengan industri maju untuk mem- 
perluas daerah pemasaran bagi hasil produksinya dan dari 
perjanjian lisensi tersebut pengusaha pemberi lisensi akan 
memperoleh royalty dari licensee (penerima lisensi) serta 
akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Dalam suatu lisensi pilihan teknologi yang tepat sa
ngat diperlukan karena kalau tidak teknologi yang masuk ti
dak membawa manfaat bagi pengusaha penerima lisensi dan se-
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mentara itu bisa merugikan negara penerima teknologi.
Pilihan teknologi yang tepat adalah dalam arti se- 

suai dengan tingkat kemampuan masyarakat, kondisi seteapat
serta kemampuan tenaga-tenaga ahli yang disediakan oleh 
pengusaha Indonesia.

Campur tangan pemerintah dalam membuat peraturan- 
peraturan yang mengatur bagaimana supaya pengusaha nasio
nal Indonesia bisa dilindungi adalah sangat penting mengi- 
ngat pengusaha kita berada pada kedudukan yang lemah dalam 
suatu perjanjian lisensi.

Di dalam praktek sering dijumpai bahwa pemilik me
rek yang ada di luar negeri membuat suatu perjanjian pem
berian lisensi dengan pengusaha Indonesia, demikian halnya 
juga dengan pemilik paten yang sekaligus dengan pemberian 
izin menggunakan desain industri yang sama. Namun di Indo
nesia kita lihat belum ada peraturan perundang-undangan 
tentang paten demikian juga mengenai desain industri, yang 
sekarang sudah ada peraturannya adalah merek. Untuk lisen
si di Indonesia juga sama sekali belum mengatur, misalnya 
menyusun suatu " penuntun bagaimana membuat suatu perjan
jian lisensi" atau menyusun suatu "checklist" untuk aenun- 
jukkan hal-hal mana saja yang harus diperhatikan oleh seo- 
rang licensee, membuat ketentuan-ketentuan dengan syarat- 
syarat tertentu sehingga perjanjian lisensi itu bisa mengi- 
kat pihak ketiga, menetapkan syarat minimum dalam perjan
jian sebagaimana telah ditempuh oleh Korea.
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Berkaitan dengan perlindungan hak merek, patea dan
desain industri milik pengusaha negara industri maju di- 
Indonesia perlu diperhatikan konvensi-konvensi internasio- 
nal yang ada, antara lain Konvensi Paris. Dengan Pemerin
tah Hindia Belanda telah menjadi anggota Konvensi Paris 
versi London 1934 seyogyanya berarti berdasarkan pasal II 
Aturan Peralihan dalam UUD 1945 Indonesia dengan sendiri- 
nya dapat dianggap telah menjadi anggota, namun sayangnya 
Indonesia belum secara formal ikut dalam konvensi tersebut 
karena kita masih belum juga meratifisirnya dalam bentuk 
telah membuat Undang-undang nasional kita terhadap konven
si yang bersangkutan.
2. Saran

Agar pengusaha pemilik paten dari negara industri 
maju yang memberikan teknologinya merasa aaan dari peniru
an pihak lain tanpa izin atau persaingan curang, maka su
dah waktunya pemerintah Indonesia segera mempunyai Undang- 
undang Paten dan peraturan tentang desain.

Guna melindungi desain industri baik milik pengusa
ha nasional maupun milik pengusaha luar negeri perlu di- 
pertimbangkan benar-benar pengaturannya mengingat telah ba- 
nyak terdengarnya keluhan dari pihak industri nasional 
yang desainnya telah dibajak oleh industri asing demikian 
sebaliknya, sebagai disimpulkan dalam Simposium tentang 
Paten.

Perlu dipikirkan perjanjian lisensi yang dibuat ti-
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dak saropai merugikan pengusaha penerima lisensi yang biasa- 
nya mempunyai kedudukan yang lemah, misalnya dengan menga- 
dakan perbandingan praktek yang telah dikembangkan oleh ne- 
gara-negara lain yang dianggap cukup.berhasil. Juga perlu 
membuat ketentuan-ketentuan dengan syarat-syarat tertentu 
agar perjanjian lisensi itu bisa juga berlaku bagi pihak ke
tiga. Dengan pertimbangan untuk mencegah usaha-usaha pihak 
ketiga yang bisa merugikan baik bagi licensee maupun licen
sor.

Agar Indonesia tetap mempertahankan kedudukannya 
selaku anggota Konvensi Paris khusus teks London 1934 dan 
juga turut serta dalaja perbaikan-perbaikan yang diadakan di- 
Lisabon 1958 dan di Stockholm 1967 yang berkaitan dengan 
perlindungan hak milik industri secara internasional. Khu- 
susnya untuk versi Stockholm kita lihat adanya klasifikasi 
yang lebih banyak sehingga Indonesia dapat aemilih sesuai 
dengan keadaan (jumlah paten yang terdaftar) dan keaampuan- 
nya (membayar iuran).

Guna menarik dan melancarkan peciindahan teknologi 
dari luar negeri, maka sifat Undang-undang Paten Nasional 
perlu dipikirkan supaya luwes, dalam arti undang-undang itu 
sifatnya jangan terlalu kaku (rigid) ataupun terlalu hati- 
hati sehingga mengurangi minat luar negeri untuk neminaah- 
kan teknologinya, selain itu juga perlu dipertinbangkan 
agar undang-undang tersebut memuat syarat-syarat minimal yang 
ditetapkan oleh Konvensi Paris.
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Berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia mengenai
hak cipta. Menurut penjelasan Rudhi Prasetya yang menyata- 
kan dapat dipuji sikap pemerintah dalam menangani permasa
lahan copy right, dalam hal ini tidak kita selesaikan dengan 
mengikuti konvensi intemasional yang ada yaitu Konvensi 
Bern tentang hak cipta melainkan dengan mengambil jalan me- 
lalui perjanjian bilateral. Dengan melalui mekanisme perjan
jian bilateral tersebut berarti kita tidak perlu mengikat- 
kan diri kepada seluruh anggota negara konvensi melainkan 
cukup hanya mengikatkan diri dengan negara-negara tertentu 
yang kita anggap penting dalam hubungan yang lebih banyak 
di antara kita yaitu dalam hal copy right. Ternyata perjan
jian bilateral kita adakan dengan negara-negara yang terga- 
bung dalam Persatuan Bersama Negara-negara Eropa dan Nega
ra Amerika sehingga melalui mekanisme ini tidak perlu mengi
katkan diri di luar dua kelompok negara tersebut di atas.
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