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HKI ? 

• HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau ''Intellectual 
Property Right'' (IPR).   

 adalah : 

• Hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang 
menghasilkan suatu produk atau proses yang 
berguna bagi manusia.  

• Hak ini merupakan hak untuk menikmati secara 
ekonomis dari suatu kreatifitas intelektual, 
dimana obyek yang diatur adalah karya-karya 
yang timbul atau lahir karena kemampuan 
intelektual manusia. 



Jenis-jenis perlindungan terhadap 

HKI meliputi : 

  
1. Hak Cipta (Copy Rights)  

2. Patent (Patents),  

3. Merek (Trademarks),  

4. Disain Industri (Industrial Designs),  

5. Rahasia Dagang (Trade Secrets),  

6. Indikasi Geografis (Geographical Indications),  

7. Disain Tataletak Sirkuit Terpadu (Layout Design of 
Integrated Circuits) dan  

8. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety 

Protection).  



HKI=Paten ? 

• (Hak Kekayaan Intelektual) tidak hanya 

berupa PATEN yang selama ini kita 

dengar. 



Kesalahan yang sering terjadi : 

 
• mendaftarkan ciptaan lagu;     mematenkan 

Lagu 

• melindungi merek,   mematenkan merek. 

• melindungi suatu desain,     mematenkan 

desain.  

• dsb. 

 

“software-mu sudah kamu patenkan ?” 



• kata mematenkan hanya tepat digunakan 

jika kita ingin mendaftarkan invensi atau 

penemuan kita ke negara.  



Invensi ? 

• Penemuan dalam bidang teknologi yang harus 

bersifat baru.  

• Penemuan itu bisa berupa produk, alat, atau 

komposisi.  

• Juga bisa berupa proses atau metode untuk 

pembuatan atau penggunaan suatu produk.  

• Ada syarat-syarat lain yang nantinya suatu 

invensi dapat digolongkan menjadi paten biasa 

dan paten sederhana. 



Sebutan untuk HKI selain Paten. 

• Karena kata ‘mematenkan’ hanya bisa 

digunakan dalam lingkup paten,  

• maka untuk perlindungan karya intelektual 

yang lain dapat disebut ‘mendaftarkan’.  



Macam – macam HKI 

MEREK 
UU No.19 Th 2002 

 

Hak kekayaan intelektual 

PELINDUNGAN 

VARIETAS 

TANAMAN 

UUNo.29 Th 2000 

Hak Cipta 
UU.No 19 Th 2002 

DESAIN TATA 

LETAK  

SIRKUT  

TERPADU 

(UU no32th2000) 

RAHASIA 

DAGANG 

(UUno.30 

th 2000) 

DISAIN  

INDUSTRI 

UU.No.32 Th 2000 

Paten 
UU.N014 Th 2001 

Pemohon 

www.zaliko.com 

Indikasi Geografis 

(Geographical 

Indications), 

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.zaliko.com/postcards/data/media/6/inventor.jpg&imgrefurl=http://www.zaliko.com/postcards/details.php?image_id=12&sessionid=4917df44f4f1e321af0da768f2559359&sessionid=4917df44f4f1e321af0da768f2559359&h=340&w=420&sz=51&hl=id&start=30&tbnid=V2oy3LfTHOTNgM:&tbnh=101&tbnw=125&prev=/images?q=inventor&start=18&ndsp=18&svnum=10&hl=id&lr=&sa=N


• adalah tanda yang berupa gambar, 

nama huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dlm kegiatan 

perdagangan barang dan jasa. 
• “Honda” 

• “Indomie” 

• “Aqua” 

 

Merk : 



 



• Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada inventor atas hasil 

invensinya di bidang teknologi, yang 

untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri invensinya 

tersebut atau memberikan 

persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. 

Paten 

Paten : 

: 





contoh judul paten 
 

• Mekanisme penghemat baterai 

• Setir mobil yang dapat diatur posisinya 

• Penghalang sinar matahari beserta cermin yang ada 
dibelakangnya 

• Sistem pengapian mesin pembakaran dalam. 

• Komposisi pelapis kaca samping 

• Metode kontrol elektronik untuk kaca remote kontrol 

• AC mobil 

• Alat audio mobil 

• Kantong pengaman udara untuk keamanan kendaraan. 

• Mekanisme suspensi kendaraan 

• Unit kontrol tenaga  

• Dll. 



• adalah suatu kreasi tentang bentuk, 

konfigurasi, atau komposisi garis atau 

warna, atau garis dan warna, atau 

gabungan dari padanya yang berbentuk 

tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberi kesan estetis dan dapat dipakai 

untuk menghasilkan suatu produk 

barang komuditas industri, atau kerajinan 

tangan.  

Disain Industri : 



 



Rahasia Dagang : 

 

• Adalah informasi yang tidak diketahui 

oleh umum dibidang teknologi dan/atau 

bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha dan 

dijaga kerahasiannya oleh pemilik 

Rahasia Dagang. 



Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu  

• Adalah kreasi berupa rancangan tata 

letak tiga dimensi dari suatu produk 

dalam bentuk jadi atau setengah jadi 

yang didalam terdapat berbagai elemen 

sekurang-kurangnya satu elemen adalah 

elemen aktif yang  saling berkaitan 

dibentuk terpadu dalam bahan 

semikonduktor .  



Hak Cipta : 

• Adalah hak eksklusif bagi pencita atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya dalam bidang 

ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 



 



Contoh Hak Cipta 

• Karya sastra: novel, esai, naskah film, puisi, 

dan sebagainya. 

• Karya musik: lagu, lirik, dan sebagainya. 

• Tari, pantomim: koreografi untuk tari, seperti 

balet atau tari modern, dan untuk pantomim, 

dan sebagainya. 

• Karya seni: lukisan, karya cetak, patung, 

komik, kaligrafi, perangkat panggung, seni atau 

kerajinan, dan sebagainya. 

• Karya arsitektur: rancangan arsitektur dan 

gedung-gedung. 

• Foto: foto, fotografer, dan sebagainya. 

• Program: program komputer, dan sebagainya. 



Perlindungan Varietas Tanaman 

 Adalah hak khusus yang diberikan 

negara pada pemulia varietas tanaman 

dari sekelompok tanaman dari suatu 

jenis atau spesies yang ditandai oleh 

bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, 

daun, buah biji,sekurang-kurangnya satu 

sifat menentukan dan apabila 

diperbanyak tak mengalami perubahan    

(didaftar di (DEP. PERTANIAN)) 



 



Indikasi Geografis 

 



Prosedur Permohonan 

• Lihat Buku Panduan 

• Lihat dan cek di www.dgip.go.id 

 

http://www.dgip.go.id/


Biaya 

• Lihat buku panduan 

• Cek kembali di www.dgip.go.id 



Bantuan Biaya  

• Bantuan biaya pengurusan HKI (hanya untuk 

Paten) dapat diperoleh secara kompetisi melalui 

program UBER HKI dari DIKTI atau RAIH HKI 

dari KNRT. 

• Program ditawarkan tiap tahun di www.dp2m-

dikti.net dan www.ristek.go.id  

• Besaran biaya : 

 - Rp. 7,5 s/d 10 Jt untuk pengurusan Paten 

 - Rp. 20 Jt untuk penelitian berorientasi Paten 
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