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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) merupakan 

hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. 

HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya 

kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual 

manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang 

diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga 

dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat 

sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.
1 

Dalam perkembangannya, muncul pelbagai macam HAKI yang 

sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HAKI. 

Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General 

Agreement on Tariff and trade – GATT) sebagai bagian daripada pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan 

standar perlindungan HAKI yang meliputi
2
 : 

 

a. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (Copyright and Related Rights).  

b. Merek (Trademark, Service Marks and Trade Names). 

c. Indikasi Geografis (Geographical Indications). 
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d. Desain Produk Industri (Industrial Design). 

e. Paten (Patents) termasuk perlindungan varitas tanaman.  

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Designs Topographics of 

Integrated Circuits).  

g. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (Protection of 

UndisclosedInformation).  

h. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi 

(Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences).  

 

 

Seseorang yang menjalankan usaha berupa memproduksi barang dan atau 

jasa selalu berusaha produk yang dihasilkan tersebut tidak ditiru oleh orang lain 

yang memproduksi barang dan jasa atau jasa sejenis. Untuk menghindari adanya 

peniruan dan pemalsuan, maka diberikan suatu tanda atas merek atas produk 

tersebut, dan mendaftarkannya. Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata 

bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah 

yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN 

Free Trade Area (AFTA) serta keikut sertaan Indonesia sebagai anggota World Trade 

Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), telah menunjukan 

keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan 

secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih 

meningkatkan daya saingnya.  

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin 

tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbuti semakin memacu pekembangan 

teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, 

pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan 

teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah 

permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan 
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desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dimana negara-

negara maju sudah menggunakan sistem pendaftaran Hak atas Kekayaan 

Intelektual melalui internet sehingga pemohon dapat mendaftarkan lebih mudah 

dan cepat. Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak 

kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikut 

sertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan 

ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama 

ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan 

maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara senua pihak 

merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem 

hak kekayaan intelektual yang efektif.  

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja 

memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual 

yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta 

program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.  

“ TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN 

PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA 

ELECTRONIC FILLING SYSTEM “ Studi di Kementrian Hukum dan 

HAM Surabaya. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai penjelasan diatas maka difokuskan permasalahan dalam beberapa 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara E-

filling system melalui kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jatim di 

Surabaya? 

2. Apakah sama kedudukan hukum pemohon pelaksanaan E-Filling dengan 

pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara langsung di kantor Direktorat 

Jendral HKI ?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

a. Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami lebih 

jauh tentang prosedur pendaftaran E-Filling Hak Kekayaan Intelektual di 

Kementrian Hukum dan HAM Surabaya. 

b. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang 

kedudukan hukum pemohon pelaksanaan E-Filling Hak Kekayaan 

Intelektual di Kementrian Hukum dan HAM Surabaya. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa tujuan yang dapat di ambil dari penelitian yang dapat di lakukan 

penelitian adalah: 

1. Teoritis 

Untuk memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pengusaha-
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pengusaha, ataupun pemohon yang memiliki karya intelektual untuk 

mendaftarkannya. 

2. Praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis dalam prosedur pendaftaran yang 

berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan E-Filling sistem, serta 

sebagai syarat untuk kelulusan sarjana (S-I) di Universitas Muhammadiah 

Malang. 

b. Bagi masyarakat 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dan bagi pengusaha-

pengusaha dapat mengerti dan mengetahui bagaimana mendaftarkan 

berkaitan dengan HaKI. 

c. Bagi penegak hukum 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para penegak hukum dapat lebih 

memahami aspek yuridis sosiologis dalam rangka mensosialisasikan 

tenteng prosedur pendaftaran dan kedudukan hukum pemohon HaKI. 

E. Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian 

Metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

megambil data atau wawancara langsung di Kementrian Hukum dan HAM 

Surabaya.  
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Pendekatan Masalah 

Pendekatan induktif, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang 

dilakukan secara pengamatan secara langsung. 

b. Sumber Data 

-Data Primer 

Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan yang dilaksanakan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Kementrian 

Hukum dan HAM Surabaya. 

-Data Sekunder 

Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari 

berbagai dokumen,perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah 

serta artikel yang terkait dengan permasalahan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini,maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1) Observasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau 

lokasi penelitian yaitu di Kementrian Hukum dan HAM Surabaya. 



7 

 

2)  Interview /Wawancara 

 Interview atau wawancara merupakan tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Yang dimana 

saya mewawancarai bapak Faisal Destalinu Arta, S.H sebagai petugas 

penerima E-Filling system di Kementrian Hukum dan HAM Surabaya. 

3)  Dokumentasi 

  Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari seluruh 

dokumen yang ada.  Metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup 

tetapi benda  mati berupa catatan, buku, dan sebagainya. Data dokumentasi 

penelitian ini adalah foto atau lembar surat permohonan E-Filling. 

 

d. Langkah Penulisan  

Langkah pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu 

diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan 

pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang 

terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistem 

atisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajari. 

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat 

induktif menekanan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut.  
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E. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Umum Tentang HAKI, Sejarah HAKI, Istilah HAKI, Pengertian, 

sifat dan prinsip HAKI, Pengaturan HAKI, Jenis dan penggolongan HAKI. 

Bab III : Pembahasan  

Membahas Kementrian Hukum dan HAM Surabaya, pelaksanaan pendaftaran 

HAKI, kedudukan hukum pemohon E-Filling Sistem.  

Bab IV : Penutup 

 merupakan akhir dari penulisan sebagai jawaban atas permasalahan yang 

berisi sub bab simpulan dan menyampaikan alternatif penyelesaian 

permasalahan dan sub bab saran. 


