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PENGERTIAN HKI

Hak yang diberikan oleh negara (kepada pencipta/ inventor/
desainer) atas karya yang dihasilkan dengan mencurahkan
kemampuan intelektual manusia

Intelektual dan Kreativitas menjadi kata kunci dalam HKI



Negara Pencipta/Inventor

Hak Eksklusif

• Menggunakan

• Memperbanyak

• Menyebarluaskan

• Mengalihkan

• Memberi izin pihak lain

• Melarang pihak lain

• Menjual/melisensikan

• Memperoleh manfaat ekonomi
lainnya



URGENSI  PERLINDUNGAN

USERS
 Tersedianya produk yang bermanfaat
 Secara moral pencipta harus dihargai

PENCIPTA/PENEMU
 Insentif atas keberanian menghasilkan

sesuatu yang bermanfaat
 Nilai ekonomi akan mendrong kreativitas

lebih lanjut

NEGARA
 Peningkatan Daya saing industri

 Peningkatan kapasitas IPTEK
 Menumbuhkan perekonomian



HAK CIPTA

PATEN

DESAIN INDUSTRI
DESAIN TATA LETAK 

SIRKUIT TERPADU

MEREK

RAHASIA DAGANG

PERLINDUNGAN VARIETAS 

TANAMAN

Hak Cipta.pptx
PATEN.pptx
Desain Industri.pptx
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST).pptx
MEREK.pptx
RAHASIA DAGANG.pptx
PVT.pptx


HAK CIPTA
SYARAT HAK CIPTA:

Fiksasi  diwujudkan dalam format yang nyata.
Orisinil karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
KreativitasMinimal  tidak hanya mewujudkan namun

kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi
Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak
atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku

HAK CIPTA= COPYRIGHT

COPYRIGHTRight to Copy

Ranah Hak Cipta adalah pada
persoalan perbanyakan atau salin
ulang.

KARAKTERISTIK HAK CIPTA:

Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap
ekspresi dari ide tersebut.

Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau

dipublikasikan
Tidak memerlukan pendaftaran



IDENYA SAMA  PIRANTI 

LUNAK PENULISAN 

DOKUMEN

EKSPRESINYA BEDA 

BAHASA PERINTAH 

(ALGORITMA) SERTA 

TAMPILAN INTERFACE



Objek Hak Cipta & Waktu Perlindungan

NO. JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI LAMA PERLINDUNGAN

1.  Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain

 drama atau drama musikal, tari, koreografi;

 segala bentuk seni rupa, seni lukis, seni pahat, seni patung;

 seni patung;

 lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

 arsitektur;

 ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;

 alat peraga;

 peta;

 terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Seumur hodupp pencipta ditambah 50 

tahun setelah pencipta meninggal dunia.

2.  Program komputer;

 sinematografi;

 fotografi;

 database;

 karya hasil pengalihwujudan.

50 tahun sejak pertama kali diumumkan

3. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

4. Ciptaan yang dipegang badan hukum 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

5. folklore Tanpa batas



NO. JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI LAMA PERLINDUNGAN

Hak Terkait

6. Pelaku/ Performer (aktor dan musisi dalam hal pertunjukannya) 50 tahun sejak pertama kali 

dipertunjukkan.

7. Produser rekaman suara 50 tahun sejak pertama kali direkam

8. Lembaga Penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan



Ekspor Amerika tahun 1997
(Dalam Milyar Dolar)

Click to add text

INDUSTRI EKSPOR

Industriberbasis Hak Cipta 66,85

Produk Kimia 66,40

Ranmor/Otomotif 58,34

Pertanian 57,30

Peralatan Elektronik 54,29

Manufaktur Pesawat Udara 48,64

Prduk Kimia 42,65

Komputer 41,38

Plastik & karet 25,41

Instrumen laboratorium 17,53



MEREK
Merek adalah suatu tanda yang

berupa: gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna
atau kombinasi dari unsur-unsur

tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang dan
jasa.

KARAKTERISTIK MEREK:
Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang.
Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan

perlindungan
Tidak melanggar kesusilaan
Tidak menggunakan kata yang generik
Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang

FUNGSI MEREK:

Sebagai daya pembedadengan produk lain.
Sebagai jaminan mutu produk
Sarana promosi untuk dikenal masyarakat

Menunjukkan asal-usul barang



PUPUK KOMPOS

MEREK MILIK LIPI



DESAIN 
INDUSTRI

SYARAT DESAIN INDUSTRI:

 Memiliki unsur kebaruan.

 Memiliki nilai estetika

 Kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan kasat mata
maupunmenggunakan alat bantu.

 Dapat diproduksi secara masal baik dengan mesin
maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan

hasil yang konsisten.
Adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna, atau
garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan
tangan

Ranah DESAIN INDUSTRI adalah pada

penampilan fisik suatu barang.

KARAKTERISTIK DESAIN INDUSTRI:

Perlindungan selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang.
Dapat mempengaruhi psikologis pembeli
Meningkatkan nilai jual

Sarana kompetisi





DESAIN 
TATA 

LETAK 
SIRKUIT 

TERPADU

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas
hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakan hak tersebut

 Perlindungan DTLST diberikan kepada pemegang hak

terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi
secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal
penerimaan selama 10 tahun.

 Perlindungan tidak dapat diperpanjang.


