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Paten fne~upakan irlstrumen ma5a depan 5uatu bangsa~ hal 
itu dj,sebabkan ruang lingkLlp paterl berkaitan dengan penemuan 
teknologi. Rekayasa teknologi Ineinbutuhkan pikiran~ waktu dan 
biaya yang tidak sedikit sehirlgga wajar diberikan perlindungan 
hukum aga~ supaya penelnuan-penemlJan teknologi berkembang 
PE-)~~i:1 t ~ 

Putaran lJruguay (LJruguay Rourld) yang telah menghasilkan 
kesepakatan GATT (Gerleral Agreement orl Tariffs and Trades) 
nlembawa kOflsekuenisi beberapa perubahan peratLlran perundang
undangan pada negara-Ilegara yang ikut menandatangani GATT 
tersebut. Indorlesia ter'masuk negara yarlg telah menandatangani 
kesepakatan tersebut~ oleh karena itu indonesia terikat dengan 
kesepakatarl tersebu't. 

Di daIanl GATT, terlnasuk di dalamnya mengatur ten tang 
perlindungan hak milik intelektual yang dikenal dengan Trade 
Related on Intelectual Property Rights (TRIPS) oleh karefla itu 
Indonesia harus melakLtkan pe~siapan penyesuaian/perubahan 
terhadap peratLlran hak Inilik intelektualnya. 

Banyak hal yang harus dipeJ~hatikan dalam penyesuaian 
tersebut diantaranya berkaitan dengan Jangka waktu/masa per
lindlJngan paten~ sisten peradilafl (pidar,a~ perdata dan admin-. 
i.strasi) irlstansi penegak hukuln~ penyelesaian perselisihan dan 
1 i:1in'·" 1 ain ~ 

Dari uraian di atas dapat dj.kemukakan beberapa p,,·:;or'masa
1ahan ~ y aL tu : 
1) Bagaimanakah aspek hukLlnl ten tang paten? 
2) Bagai/nanakah eksistensi UU Paten serta antisipasinya terha

dap perlandatnganan persetujuan TRIPs? 
3) Bagaimana penyelesaian melalui proses pe~adilan pidana 

bilamana ·teJ~jadi perbuatan pidarla di bidang paten? 
4) SejalJll manakah hamba'tan-halnbatan yang ada dalam memfLlng

sioflalisasikarl hukum pidana dalam UU Paten? 
Dalam apellelitian tersebut menggunakan pendekatan yuri

dis sosiologis. Pendekatan yuridis diarahkan Llntuk menguraikan 
secara teoritik dengan berdasarkan doktrin-doktrin hukum~ 

pendekatall sosiologis tel-utama dj.a~ahkar'l kepada pengungkapan 
persepsi apa~at penegak hukum pidana. Spesifikasi penelitian 
menggunakan deskriptif analitik. Deskriptif mengingat peneli
tian ini berLlsaha menggambarkan fenomena sosial tanpa melaku
k~-:,\n hipntE~!:;a dan p e r-h r tun 9 i.':\n 5:itati.~:,ti+. 

L.\Jka'si pl::",ni:?l.itil~n KC)tc·ilmC.1dya DetI I I ~"3ut"·abaya dan Kabupa
tpn Dati II Tangerar\g. Kota~adja Dati II Suarbaya~ merupakan 
kota terbesar· ke-2 setelah DKI serta yang lebih memungkinkan 
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banyak perlemuan paten. Kabupaten Dati II Tangerarlg met-upakan 
Kantor Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman 
RI. Sedarlgkan jumlah sa,npel ditentukan dengan cara Purposive 
£;ampJ. inlJ. 

Dari penelj.tj.an didapat kesin\pulan sebagai berikut : 
a) Hukum tentallg paten pada setiap negara berbeda-beda pengat

ur"annya tergantung pada kebj.jakarl dari flegara yang bersang-
kutan, meskipun sama--sama anggota Kaonvensi Paris. 

b) Dengan telah ditandatangarli GATT, terlnasuk juga TRIPs, olaka 
Irldonesia pe~lu melakukan persiapan, penyempurnaan terhadap 
perlgoturang perundang-Llndangan hak milik intelektual. 

c)	 Kejahatan paten di Kotamadya Surabaya belum pernah terJadi, 
hal ini belum bisa dipakai sebagai tolok ukur effektifitas 
5uatu ULI darl kesadar~n tlukuln masyarakat tinggi. Tetapi 
perill diperhatikan indikato~-indikator lainnya yang dapat 
mi?mpf.'?nqar-ul·l.i t.iny k.E\ t k.e.i aha tr~~--f • 

d)	 Apa~at penegak hukLlffi pidana yang nleliputi penyidik POLRII 
PPNS, Jaksa, ~1akifn~ dan penasehat hukum dari hasil peneli 
tian nlenurljukkan bahwa tir'lgkat pengetatluan penyidik POLRI, 
sarlgat rendah sehingga perl\J dipikirkan penyempurnaannya. 
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