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PizzaHKI



Identitas berupa tanda,	  
atau nama,	  atau susunan
huruf,	  angka atau warna,	  
atau suara,	  atau
hologram,	  atau bentuk
dua/tiga dimensi,	  dapat
dilindungi sebagai
Merek.	  



Bentuk dalam pola dua
atau tiga dimensi,	  yang	  
memiliki nilai kebaruan
dan kesan estetis,	  untuk
menghasilkan produk,	  
dapat dilindungi sebagai
Desain Industri.	  



Informasi yang	  tidak
diketahui umum,	  
memiliki nilai ekonomi
karena berguna dalam
kegiatan usaha,	  dan
dijaga kerahasiaannya,	  
dapat dilindungi sebagai
Rahasia Dagang.	  



Konten berupa karya
seni,	  sastra,	  dan ilmu
pengetahuan,	  dapat
dilindungi sebagai
Hak Cipta.	  



Fungsi pada suatu
karya berupa produk
atau proses,	  untuk
memberikan solusi
teknis terhadap suatu
masalah,	  dapat
dilindungi sebagai
Paten.	  



Untuk informasi lebih lanjut,	  silakan unduh aplikasi:

Biima
Aplikasi seluler berisi informasi ringkas mengenai HKI	  yang	  
pertama di	  Indonesia	  



jenis hak kekayaan 

dapat mengandung 

intelektual

beberapa

dalam satu produk 





Merek

Hak Cipta Disain Industri



Paten





Nama	  produk/
perusahaan
dapat dilindungi
Merek

Disain pakaian dapat
Dilindungi
Disain Industri

Motif	  pakaian
dapat dilindungi
Hak Cipta

Jika bahan pakaian
dibuat dengan
teknologi khusus,
dapat dilindungi
Paten

Jika ada metode
khusus dalam membuat
pakaian yang	  dirahasiakan,
dapat dilindungi
Rahasia Dagang



HAK	  CIPTA

Hak eksklusif pencipta,	  berupa hak moral	  
dan hak ekonomi,	  yang	  timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan dalam bidang seni,	  

sastra,	  dan ilmu pengetahuan,	  
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-‐
undangan.



Hak Ekonomi
• Penerbitan ciptaan
• Penggandaan ciptaan dalam
segala bentuknya
• Penerjemahan ciptaan
• Pengadaptasian,	  
pengaransemenan,	  atau
pentransformasian ciptaan
• Pendistribusian ciptaan atau
salinannya
• Pertunjukan ciptaan
• Pengumuman ciptaan
• Komunikasi ciptaan
• Penyewaan ciptaan

• Tetap mencantumkan atau tidak
mencantumkan nama pencipta

pada salinan ciptaan
• Menggunakan nama aliasnya atau

samarannya
• Mengubah ciptaannya sesuai

dengan kepatutan dalam
masyarakat

• Mengubah judul dan anak judul
ciptaan

• Mempertahankan haknya dalam
hal terjadi distorsi ciptaan,	  
mutilasi ciptaan,	  modifikasi

ciptaan,	  atau hal yang	  bersifat
merugikan kehormatan diri atau

reputasinya

Hak Moral



Hak atas Potret

• Penggunaan Potret seseorang untuk kepentingan reklame dan
periklanan secara komersial wajib dengan persetujuan tertulis dari
orang	  yang	  dipotret atau ahli warisnya.
• Untuk kepentingan umum,	  keamanan,	  atau proses	  peradilan pidana,	  
instansi yang	  berwenang dapat menggunakan Potret tanpa
persetujuan orang	  dalam potret.



Potret Pelaku Pertunjukan

Pengumuman,	  Pendistribusian,	  atau	  Komunikasi	  Potret	  seorang	  atau	  
beberapa	  orang	  Pelaku	  Pertunjukan	  dalam	  suatu	  pertunjukan	  umum	  
tidak	  dianggap	  sebagai	  pelanggaran	  Hak	  Cipta,	  kecuali	  dinyatakan	  lain	  
atau	  diberi	  persetujuan	  oleh	  Pelaku	  Pertunjukan	  atau	  pemegang	  hak	  
atas	  pertunjukan	  tersebut	  sebelum	  atau	  pada	  saat	  pertunjukan	  
berlangsung.



Penggunaan Karya Fotografi

Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan
fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain,
berhak menggunakan karya fotografi dalam suatu pameran umum atau
penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan
pameran tanpa persetujuan pencipta karya fotografi.



Lama	  Perlindungan Karya Fotografi dan Sinematografi

Perlindungan hak cipta atas karya fotografi dan
sinematografi berlaku selama 50	  tahun sejak pertama
kali	  diumumkan.	  



Pekerjaan Bersama
• Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri
yang	  diciptakan oleh 2	  orang	  atau lebih,	  yang	  dianggap
sebagai penciptanya adalah orang	  yang	  memimpin dan
mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan
• Dalam hal yang	  memimpin dan mengawasi penyelesaian
seluruh Ciptaan tidak ada,	  yang	  dianggap sebagai
penciptanya adalah orang	  yang	  menghimpun ciptaan dengan
tidak mengurangi hak cipta masing-‐masing atas ciptaannya.



Perancang/Perencana Pekerjaan

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan
serta dikerjakan oleh orang	  lain	  dibawah pimpinan dan
pengawasan orang	  yang	  merancang,	  yang	  dianggap pencipta
adalah orang	  yang	  merancang Ciptaan.	  



Pekerjaan Dinas Pemerintah

• Kecuali diperjanjikan lain,	  pemegang hak cipta atas ciptaan yang	  
dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas,	  yang	  dianggap sebagai
pencipta yaitu instansi pemerintah
• Dalam hal ciptaan tersebut digunakan secara komersial,	  pencipta
dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk
Royalti.



Pekerjaan Pesanan

Kecuali diperjanjikan lain,	  Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
atas ciptaan yang	  dibuat dalam hubungan kerja atau
berdasarkan pesanan yaitu pihak yang	  membuat ciptaan.



Jadi,	  Buat Kontrak yang	  Jelas!

• Siapa pencipta atau pemegang hak ciptanya
•Apakah ada nilai komersial yang	  diperjanjikan
•Bagaimana penyerahan pekerjaan dan
pembayarannya
•Apa yang	  boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap
hasil pekerjaan
•Batasan tanggung jawab



Penyelesaian
Sengketa

• Penyelesaian sengketa Hak
Cipta dapat dilakukan
melalui alternatif
penyelesaian sengketa, 
arbitrase, atau pengadilan.

• Pencipta, pemegang Hak
Cipta, dan/atau pemegang
Hak Terkait atau ahli
warisnya yang mengalami
kerugian hak ekonomi
berhak memperoleh Ganti
Rugi.



Pidana Denda maksimal Rp 500	  juta
bagi yang	  menggunakan potret orang	  lain	  untuk kepentingan
reklame atau periklanan secara komersial tanpa izin.	  



Contoh Kasus



SHEPARD	  FAIREY	  vs	  ASSOCIATED	  PRESS1
2008:	  Artis Shepard	  Fairey mendesain poster	  “Hope”	  
bergambar wajah Obama	  saat Pilpres AS	  2008

Fairey menjual poster	  dan berbagai barang cetakan
bertema “Hope”	  tersebut dan mendapat keuntungan
ekonomi dari penjualan tersebut.

2009:	  Fotografer Mannie	  Garcia	  dari Associated	  
Press	  menggugat Fairey karena menggunakan foto
yang	  dibuatnya pada tahun 2006

2011:	  Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan
masalah hukum mereka dengan sejumlah uang yang	  
besarnya dirahasiakan.

Sumber:	  www.hyperallergic.com



MOREL	  vs	  KANTOR	  BERITA	  AFP

2
2010:	  Wartawan foto Daniel	  Morel	  mengunggah foto
gempa Haiti	  ke media	  sosial Twitter

Kantor	  berita AFP	  menggunakan foto tersebut ke
berbagai jaringannya dengan alasan diperbolehkan
dalam aturan dan regulasi Twitter

Daniel	  Morel	  menggugat AFP	  atas pelanggaran hak
cipta dan memenangkan USD	  275.000	  sebagai
kompensasi

Sumber:	  lens.blogs.nytimes.com



MENGAMBIL	  FOTO	  DARI	  INSTAGRAM3
Mashable	  bermaksud menampilkan salah satu hasil
foto Stephanie	  Sinclair	  dalam artikel tentang 10	  
fotografer perempuan terkemuka.	  	  

Namun,	  Sinclair	  tidak mengizinkan fotonya
ditampilkan Mashable.

Mashable	  kemudian minta izin dari Instagram	  untuk
mengambil foto Sinclair	  dari akun Instagramnya
untuk ditampilkan dalam artikel

Sinclair	  tetap keberatan,	  dan mengajukan gugatan
kepada Mashable	  di	  pengadilan.

Pengadilan menolak gugatan Sinclair,	  karena dalam
Terms	  of	  Use	  Instagram	  ada ketentuan pengguna
Instagran memberikan hak kepada Instagram	  untuk
mensublisensikan postingannya.



PEMEGANG	  HAK	  CIPTA	  SWAFOTO	  MONYET?4
Di	  Indonesia,	  seekor monyet mengambil kamera juru
foto David	  Slater	  untuk mengambil swafoto

Hasil	  swafoto ini ditampilkan di	  Wikimedia	  Commons,	  
organisasi non-‐profit	  di	  balik Wikipedia

David	  Slater	  menuntut Wikimedia	  Commons	  
membayar royalti atas swafoto monyet tersebut

Sumber:	  en.wikipedia.com

Wikimedia	  Commons	  berdalih bahwa monyet tidak
memiliki hak cipta seperti manusia

Pengadilan AS	  memutuskan karya foto itu sebagai
public	  domain	  karena bukan hasil karya manusia.



NUSSENZWEIG	  vs	  DICORCIA

5 Fotografer Philip-‐Lorca	  DiCorcia memotret komunitas
Yahudi di	  jalanan umum New	  York.

Salah	  satu orang	  Yahudi yang	  melintas bernama Ermo
Nussenweig terpotret oleh DiCorcia.

Kemudian DiCorcia menjual potret Nussenzweig itu
kepada Agensi foto senilai hingga USD	  30.000.

Nussenzweig pun	  menggugat DiCarcio dan Agensi
atas dasar pelanggaran privasi dan hak-‐hak
publisitas.

Pengadilan menyatakan DiCarcio tidak bersalah
karena foto itu adalah karya seni,	  bukan tindakan
komersial.



@arijuliano

Terima Kasih.


