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PENGLIHATAN DARI SEBUAH PRISMA 

Kita semua pernah menjadi turis, biasanya karena mau jalan ke manca 

negara, semua sobat sanak diberitahu dan lahirlah sebuah list  titipan atau 
daftar cinderamata atau oleh-oleh. Karena dananya terbatas, untuk membuat 
semua oleh-oleh terpenuhi tentu kita memanfaatkan pemandu turis untuk 
memberitahu dimana bisa beli oleh-oleh dengan harga “miring”. Oleh 
pemandu yang sangat mengerti keadaan keuangan para turis, kita acapkali 
diantar ke sebuah “mall” yang menjajakan banyak produk  bergengsi dengan 
harga yang sesuai dengan kantong kita. Tak beda, entah di Paris, New York 
(jadi tidak hanya di negara berkembang saja), Seoul, atau di Johor, dengan 
mudah akan mendapatkan produk seperti Louis Vuitton (LV), Murakami, atau 
Gucci, dll.  dengan harga kisaran di bawah $ US 50 dengan kemiripan sesuai 
asli yang tidak dapat dideteksi oleh mata awam. Tentu kita berfikir, apa 
salahnya menyenangkan sobat dan  sanak handai tolan. Harga murah, barang 
sesuai dengan asli, si penerima oleh-oleh pasti menyambut gembira, si penjual 

senang karena jajanannya laku. Crime without victim kah ia?  Sulit kita mencari 
pembenaran dari akal kita bahwa itu akan merugikan seseorang.   

Ronald K. Noble, Sekretaris Jendral Interpol, mengungkapkan di House 
Committee on International Relations di tahun 2003, bahwa mereka penegak 

hukum melihat  “ ...the connection in areas between terrorist financing and intellectual 

property crime”. Dan itu digarisbawahi oleh Tim Investigasi Bazaar  yang juga  

menegaskan  bahwa :  Counterfeiting of luxury goods causes great harm indeed: to the 

brands that spend millions combating it, to the citizens who lose the benefit of taxes that 
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would be paid on legitimate sales, to the children who work in factories that do not meet 
basic safety standards and to anyone at the mercy of terrorists. Yes terrorists.1  Menurut 
data mereka peningkatan barang barang palsu itu mencapai 1700 %  dibanding 
tahun 1993. Produsen barang ‘branded’ seperti LV mempekerjakan 40 ahli 

hukum full-time dan 250  penyidik  dengan biaya 19,5 juta US $, untuk 
mengatasi dan memerangi pemalsuan produk-produk mereka. Perjuangan 
mereka untuk memerangi pemalsuan ini menghasilkan pengaturan atau 
perangkat hukum yang lumayan keras setidaknya di Perancis dan negara yang 
tergabung di Uni Eropa. Karena sanksi dijatuhkan tidak saja kepada para 
pemalsu produsennya, maupun pengedarnya, melainkan juga kepada para 
pembelinya.   Bahkan tengah dikampanyekan bahwa bila turis melewati 

wilayah mereka  membawa barang counterfeit tersebut –entah dari mana kita 
membelinya, kita akan dikenai denda  300,000 Euros.2  Wah, informasi 
semacam ini perlu disebarkan kepada rekan ibu-ibu di Indonesia, yang 
memang punya sifat ‘wah’. 

Di Indonesia, perkembangan kesadaran atau pemahaman tentang  Hak 

atas Kekayaan Intelektual (HKI) masih di taraf  “supply driven”. Hal itu 

mengingat tidak adanya korelasi antara HKI dengan para pengguna, atau user, 
dengan kata lain pengguna belum benar-benar memahami manfaat sistem 

perlindungan kepada pemilik hak atau para inventor. Mereka –karena 
jangkauan pandangnya pendek, menganggap bahwa sistem  perlindungan 
tersebut justru akan meningkatkan harga barang, menjadi tidak terbeli dan 
akhirnya seakan tidak memihak kepada mereka dari kalangan konsumen rakyat 
jelata. Sebagian dari kesan itu memang benar, sebab HKI memang konsep yang 
tumbuh atas dasar filosofi individualisme. Membahas masalah HKI memang 
mau tidak mau kita seakan melihat semacam prisma yang menampilkan 
berbagai sisi aspek. Dari segi budaya dan ajaran agama, konon yang diyakini 
adalah bahwa semua temuan memiliki fungsi sosial. Penemu dan kreasi makin 
ditiru makin memberikan manfaat sosial, dan si penemu seyogyanya 
mensyukurinya, dan tidak malah menggugatnya. Peniruan, pengkopian adalah 
hal yang mensyaratkan hadirnya pengakuan dan menampilkan popularitas.    

Dari sisi ekonomi, seperti yang acap kali dikatakan oleh para pakar, 

bahwa HKI sesungguhnya harus dibaca sebagai economic tool yakni untuk 
meningkatkan inovasi dan produksi. Semakin tinggi tingkat produksi, akan 
semakin banyak pilihan bagi penyelesaian terhadap berbagai masalah 
kehidupan manusia, karena berbagai inovasi akan memberikan pilihan solusi 
pemecahan, atau kemudahan dan solusi pada tingkat efisiensi yang lebih.   
Hukum akan menciptakan rambu-rambu yang menjaga terpeliharanya  hak-hak 

 
1 Harper’s Bazaar, January 2005, “ Luxury Report: Bazaar Investigates”. pp. 65 -70 
2 Idem.  
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tersebut, demikian pula agar iklim berinovasi memberikan ‘insentif’ bagi setiap 
kreasi. Jadi sanksi yang dijatuhkan pada peniru atau pemalsu sebenarnya tidak 
beralas pada adanya unsur kesalahan atau perbuatan pidana kejahatan 
tertentu. Apa yang terjadi, adalah sebaliknya, para penjiplak, pembajak, dan 
penyanyi yang menyanyikan lagu tanpa meminta ijin pada penciptanya, sering 
tidak menyadari dimana kesalahannya. Mereka malah mengatakan bahwa 
mereka justru membantu mempopulerkan lagu tersebut.    Demikian pula, bila 
terjadi persaingan atau selisih maka proses yang yang akan ditempuh akan 

bersifat fair.  Alias jelas aturan mainnya. Demikian pula, kenyataannya  baik si 
penemu dan si kreator menginginkan temuannya segera laku dan memberikan 
manfaat ekonomis sesegeranya.  Oleh sebab itu banyak pencipta lagu malah 
ingin karyanya dibeli putus oleh si produser rekaman, dan dengan demikian 

menyerahkan sebagian dari hak copyright-nya untuk memperoleh,  kepada 
produser rekaman tersebut.  Disisi lain para pemakai juga menginginkan 
produk tersebut dapat dibeli dengan harga murah.  Sementara itu 
pemberantasan perusahaan pembajak, terkadang diartikan sebagai 
kesewenangan, atau pemihakan kepada produk asing atau yang lebih berdaya 
ekonomi besar.  Sebab penutupan pabrik dan industri pembajak itu  akan 

menutup lowongan kerja dari ribuan pekerja dengan skill pas-pasan tersebut. 
Industri semacam ini, atau peniru seperti industri kecil yang memang miskin 
ide, namun siap bekerja, akan sangat tertolong dengan meng’copy’ produk 
yang lagi nge-‘tren’ istilahnya. Sebab pangsa pasar pembeli kelas itu telah 

tersedia. Tanpa biaya ekstra untuk  marketing.  

DILEMATIK MENGATASINYA 

Sebagai pengamat, khususnya di negara berkembang seperti negara kita  
misalnya, maka kita akan dapat merasakan adanya kegamangan di kalangan 
penegak hukum untuk menindak dan memberantas pembajakan baik di media 
optik, obat-obatan,  atau produk bermerek lainnya.  Demikian pula hasil survei 
membawa kita pada kesimpulan bahwa pada umumnya semua penggerebekan 
atau razia pembajakan CD/DVD yang dilakukan selama ini tidak akan 
mengubah perilaku masyarakat. Sebab konon para pembajak itu pun tahu 
bahwa  razia hanya dilakukan untuk sekedar menampilkan ‘imej’ tertentu. 
Betapa tidak, berapa banyak kantor di negara kita ini yang tidak menggunakan 

aplikasi microsoft office bajakan?   

Tapi disatu sisi bila berbagai pembajakan tersebut tidak diatasi dan 
peraturan tidak ditegakkan, maka masyarakat kita tidak pernah beranjak dari 
status konsumen saja. Hanya berstatus pengguna, investasi tidak tumbuh dan 
secara ekonomis tidak akan dapat berharap berkembang dengan pesat, sebab 
investasi ke negara kita hanya untuk ‘membeli’ buruh dengan harga murah. 
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Investasi di bidang teknologi menjadi tidak diminati sebab tidak pernah ada 
upaya inovasi.  Itu tercermin dari data pendaftaran paten  yang dimintakan di 
Indonesia 90 % berasal dari luar negeri.3 Riset dan pengembangan tidak 
pernah jalan, tidak pernah dibiayai cukup, maupun diindahkan.  Perhatikan 
saja divisi R&D di unit usaha-unit usaha yang ada.  Industri UKM yang lebih 
bergelut dengan hak cipta dan desain industri misalnya akan terancam 
kelangsungan usahanya, karena setiap kreasi dengan mudah dibajak.  Itu pula 
yang disampaikan oleh Helianti Hilman dalam pembahasan dan uraiannya di 
Lokakarya tentang HKI ini.  

Sementara itu disisi yang lain para pengatur/departemen dan penegak 
hukum –menurut pendapat, beberapa pakar HKI terkadang dinilai kurang 
cukup memahami dengan baik  tujuan  pengaturan HKI itu sendiri. Selain itu 
mungkin masih memerlukan pengalaman yang lebih jauh, untuk memahami 
celah yang ada dalam aturan yang acapkali justru dimanfaatkan oleh para 
peniru. Kemudian kurangnya koordinasi antara para aparat, misalnya antara 
kepolisian, kejaksaan dan kehakiman misalnya. Belum ada kesatuan bahasa 
antar mereka juga. Sebagai ilustrasi misalnya saja tentang konsep merek 

terkenal.  Bahwa “Intel” misalnya adalah suatu identitas  micro chip komputer, 
yang bila ditempel sebagai merek celana jean, akan bersifat asosiatif yang salah. 
Apa jenis perkara HKI yang dapat dan tidak dapat diajukan ke pengadilan 
misalnya. Bagaimana proses pembuktian yang harus ditempuh. Semua itu 
merupakan ramuan khusus yang memberi karakter khusus bagi perkara HKI. 
Sebagaimana halnya misalnya melakukan penyidikan bagi  perkara mengenai 
Copyright.  Dikisahkan oleh Gunawan Suryomurcito, bahwa jumlah perkara 
HKI yang sampai ke pintu pengadilan sangat kecil dibanding dengan 
pelanggaran yang terjadi.  Proses mengerucut tersebut menukik sangat tajam 
karena banyak tersaring di tahap kepolisian dan kejaksaan. Tidak banyak yang 
memahami bahwa perkara pelanggaran Hak Cipta adalah delik formal, yang 
tidak memerlukan proses pembuktian yang mendetail.  Suatu contoh 
pembajakan suatu karya cipta tertentu tidak perlu mendengar atau 
menghadirkan si pemilik hak secara langsung. Karena pelanggarannya akan 
telah sangat jelas.4   

MENIMBANG ANTARA  RISIKO DAN SOSIAL COST  

Tarik menarik antara berbagai kepentingan dan sudut pandang para 
Narasumber dalam Lokakarya Terbatas juga bervariasi. Sebagai misal Budi 

Rahardjo, mengklaim dirinya sebagai masuk kelompok “copyleft”.  Bukannya 

menentang HKI namun secara khusus  menghendaki  munculnya open source, 

 
3Bisnis Indonesia , 24 November 2004,  Menunggu lahirnya RPP Konsultan HaKI,  oleh Suwantin Oemar,  
4 Wawancara dengan Gunawan Suryomurcito pada tanggal 28 Mei 2004.  
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sebagai berhadapan dengan monopoli khususnya di bidang copyright.  Sebagai 
tokoh yang bergerak di dunia perguruan tinggi  yang  sangat bergantung  pada 
hadirnya program-program komputer, baik dalam bentuk piranti lunak 

maupun hardware-nya.  Beliau khusus mengomentari bahwa suatu ide 
sebetulnya tidak boleh dipatenkan seperti halnya  juga sebuah piranti lunak.  
Lebih jauh ia mengkritik bahwa Microsoft baik Office maupun Window  itu 
adalah bentuk monopoli yang sangat merugikan negara berkembang, 
merugikan peneliti dan pelajar, yang tentunya berujung pada menghambat 
proses pencerdasan bangsa.  Bayangkan saja kalau  di satu universitas  teknik 
memerlukan  1000 komputer untuk berbagai proses pembelajaran yang setara 
dengan jumlah muridnya, berapa besar universitas tersebut harus membayar 
kepada Microsoft, untuk penggunaan piranti lunak asli itu. Konon menurut 
beliau munculnya ide perlawanan terhadap monopoli itu – yang juga telah di 

buktikan dengan digugatnya Microsoft oleh peradilan Antitrust di Eropa dan 
juga di Amerika Serikat., dimotori oleh Richard Stallman dari MIT, yang 

mengatakan bahwa sebuah  software seharusnya bersifat “free”. 5 

Kegamangan untuk bersikap dan menindak seperti yang telah disinggung di 

alinea-alinea terdahulu, mungkin akan sirna bila membaca Cover Story majalah 
Business Week terbitan Februari 7, 2005, yang  mengulas bagaimana bisnis  
global membawa serta  bisnis pemalsuan yang berskala dunia pula. Agak 
mengejutkan adalah bahwa bisnis tiru meniru, jiplak menjiplak dan pemalsuan 
telah demikian parah hingga menjangkau bidang obat-obatan6.  Mungkin kita 
mudah memaafkan bila pemalsuan hanya muncul seputar gaya dan tampilan, 
seperti tas sepatu dll.  Tapi  bila  rem mobil, obat juga dipalsu, maka akan lain 
halnya. Sebab taruhannya adalah hidup manusia. Tentu setara dengan 

mengapa dunia internasional bersepakat memberantas drug. Setinggi apa pun 

social cost yang harus terkorbankan tetap tidak senilai dengan hilangnya nyawa 
atau  musnahnya kehidupan seseorang.    

Beberapa Narasumber lain dalam Lokakarya ini, seperti Amalia 
Rooseno, Cita Citrawinda Priapantja, adalah para pakar akademisi sekaligus 
konsultan secara detail mengupas rumitnya mendapatkan pemahaman yang 
benar  tentang HKI itu. Dengan berbagai contoh kasus  mulai dari merek, hak 
cipta, desain industri, mereka mencoba menggambarkan betapa kompleksitas  
prosedur pembuktian yang harus ditempuh oleh hakim dalam memeriksa 
kasus yang bakal mereka tangani nanti. Para pengemban  pengaturan dan 
pengawasan seperti Zen Umar Purba,  Emmawati dan Henry Soelistyo Budi 
mewakili pemerintah menggambarkan dilema di satu sisi dihadapkan dengan 

 
5Lihat Makalah “ Apakah negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan HaKI? “ Budi Rahardjo, h. 6 – 7;  dalam Lokakarya 
ini.    
6Business Week, February 7, 2005  Cover Story . 
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kewajiban penyelenggara negara untuk merealisasi TRIPS , di satu sisi juga 
menyadari  berbagai kelemahan di sisi implementasi.  Sementara pihak Asosiasi 
Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI)   dan Ketua Yayasan Karya 
Cipta Indonesia, dalam hal ini Wihadi Wiyanto dan Rinto Harahap, 
menjelaskan bagaimana peliknya mengatasi rekaman video bajakan, VCD, 
DVD,  yang konon menurut beliau, selama ini tidak berhasil menyingkap tabir 
kekuatan besar di baliknya. Beliau menunjukkan bagaimana sangat kentalnya 
kolusi antara pengusaha rekaman dan industri pembajakan tersebut dengan 
para aparat.     

 

KESIMPULAN  

Untuk memahami uniknya HKI barangkali menarik untuk menyimak 
kutipan di bawah ini :  

An owner of property rights possesses the consent of fellowmen to allow him to act in 
particular ways. An owner expects the community to prevent others from interfering with 
his actions, ... It is important to note that property rights convey the right to benefit or 
harm oneself or others. Harming a competitor by producing superior products may be 
permitted, while shooting him may not. A man may be permitted to benefit himself by 
shooting an intruder but be prohibited from selling below a price floor. 7  

Dari beberapa pemikiran yang ditampilkan di atas, setidaknya telah 
terjadi pengelompokan, atau pemilahan atas sektor, tentang mana yang harus 
ditolerir dan mana yang mutlak harus diberantas habis. Persoalannya dapatkah 
kita mendua dalam penegakan sistem HKI ini? Tampaknya pemahaman kita 
semua  tentang HKI tidak saja harus ditingkatkan, tapi juga disebar-luaskan. 
Sosialisasi HKI seharusnya tidak terbatas pada masyarakat umum pemakai saja, 
melainkan dan terutama bagi para penegaknya, aparat hukum penyelenggara 
pemerintah, para pelajar dan seniman. Persoalannya itu baru di tataran 
kognitifnya.  Jalan panjang masih harus ditempuh untuk sampai kepada aspek 
afektifnya, alias mengefektifkan dengan sukarela dengan pertimbangan  yang 
rasional dan benar tentang bagaimana bersikap dalam berbagai sektor secara 
horizontal maupun terhadap setiap lapisan masalah dan dalam derajat  tingkat 
mudaratnya. Pertanyaannya sebuah strategi harus diciptakan, namun siapa 
yang akan melakukannya? Dengan biaya dari mana. Kami selaku editor 
menyampaikan terima kasih kepada rekan sejawat Ita Kurniasih yang telah 
menangani pokok permasalahan tentang HKI ini dari awal hingga akhir, dan 

 
7 Harold Demsetz, Toward A Theory of Property Rights ,  Comparative Law and Economics Vol. II.  Edited by Gerrit de Geest and 
Roger Van den Bergh, Edward Elgar Publishing Limited – UK, 2004.  p.347. 
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seperti biasa, Tri Harnowo yang telah bekerja keras mengedit dan 
mengupayakan  rampungnya prosiding ini.  

Januari 2005 

 

 

Sumber: Prosiding “HaKI dan Perkembangannya”, Penerbit PPH, 2005 


