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hidayah, kekuatan, kesehatan dan ketabahan kepada kami sehingga kami dapat menyusun 
makalah TIK ini, yang berjudul “Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan K3(Kesehatan 
dan keselamatan kerja) dalam aplikasi TIK”.  
 Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pendidikan terhadap siswa 
tentang pentingnya hak cipta dalam aplikasi TIK,selain itu juga pentingnya Kesehatan dan 
keselamatan kerja dalam aplikasi TIK.dan dimana siswa bisa mengambil pelajaran dan 
manfaat dari makalah kami dan bisa mengembangkan kompetensi peserta didik dalam 
pengetahuan dan pembelajaran tentang HAKI dan K3 yang kurang baik.  
 Di dalam makalah ini terdapat unsur unsur HAKI dan K3 yang dapat dikembangkan 
untuk menjadikan siswa ynag memliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik daripada 
sebelumnya. Sebagai mana HAKI dan K3 yang telah diatur sesuai undang undang yang  
digunakan,dan pancasila serta UUD 1945 sebagai konstitusi resmi Negara kita. 

Penyusunan makalah ini terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya penyusunan makalah ini. 
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karena berbagai keterbatasan kami, makalah ini masih memiliki sejumlah kekurangan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon maaf atas kekurangan dalam pembuatan 
makalah ini. 
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Bab I 
Pendahuluan 

A. Latar Belakang 
Di era globalisasi dan modernisasi kali ini berkembang pesat media elektronikkhususnya 

dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK),hal ini mengakibatkan munculnya dampak 
positif dan negative,dampak positifnya dalah penyampaian informasi akan semakin cepat selain itu 
juga ada dampak negatifnya yaitu penyelewengan hak cipta akan semakin buruk bila tidak ditanggani 
dengan seksama. 

Selain itu dampak dari liberalisasi perdagangan,pembangunan industry dan perdagangan di 
Indonesia,dalam era globalisasi ini HAKI dan K3 sangat dibutuhkan oleh semua orang. 

Dan oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul dari makalah ini yaitu “Haki(Hak 
Atas Kekayaan Intelektual) dan kesehatan dan keselamatan kerja (k3) pada aplikasi di bidang TIK”. 

B. Batasan masalah  
Penelitian ini kami batasi pada Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan kesehatan dan keselamatan 
kerja (k3) pada aplikasi di bidang TIK pada seorang siswa SMA N 1 Manyar pada khususnya. 

C. Rumusan masalah : 
1. Apa pengertian Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual)? 
2. Bagaimana sejarah Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual)? 
3. Bagaimana sejarah Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual) Indonesia ? 
4. Apa konsep hak kekayaan intelektual itu ? 
5. Apa saja pembidangan  hak kekayaan intelektual itu ? 
6. Apa tujuan dan alasan perlindungan hak kekayaan intelektual itu ? 
7. Apa saja sumber hukum  hak kekayaan intelektual itu ? 
8. Apa pengaruh konvensi internasional terhadap hokum hak kekayaan intelektual itu? 
9. Bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja (k3) dalam menggunakan computer ? 
10. Apa dasar hukum penerapan Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual)di Indonesia ?  
 

D. Tujuan penelitian : 
1. Agar kita dapat mengetahui apa pengertian Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual) itu sendiri. 
2. Agar kita dapat mengetahui bagaimana awal mula atau sejarah dari Haki(Hak Atas Kekayaan 

Intelektual). 
3. Agar kita dapat mengetahui bagaimana awal mula atau sejarah Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual)yang 

ada di Indonesia. 
4. Agar kita dapat mengetahui konsep hak kekayaan intelektual itu. 
5. Agar kita dapat mengetahui pembidangan  hak kekayaan intelektual itu 
6. Agar kita dapat mengetahui tujuan dan alasan perlindungan hak kekayaan intelektual itu 
7. Agar kita dapat mengetahui sumber hukum  hak kekayaan intelektual itu  
8. Agar kita dapat mengetahui pengaruh konvensi internasional terhadap hokum hak kekayaan 

intelektual 
9. Agar kita dapat mengetahui bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja sehinnga tidak terjadi 

kecelakaan di dalam menggunakan computer. 
10. Agar kita dapat mengetahui dasar hokum HAKI dan K3 ? 
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E. Manfaat Penelitian 
1. Pelajar  
     Untuk memberikan pengetahuan tentang pengertian Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan  

kesehatan dan keselamatan kerja (k3) serta penerapannya pada bidang TIK. 
Orang tua 
     Agar orang tua dapat memantau perkembangan pergaulan putra putrinya ditingkat SMA  mengenai 

Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan  kesehatan dan keselamatan kerja (k3). 
2. Guru 
     Agar dapat terus memberikan pengawasan kepada para siswa siswinya di sekolah untuk tetap 

taat,disiplin,dan konsisten sesuai dengan  peraturan perundang undangan yang berlaku. serta 
memberikan sangsi yang sesuai  apabila ada siswa siswinya yang melanggar.  

4.Penulis 
   Agar dapat meningkatkan pengetahuaa tentang Haki(Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan  kesehatan 

dan keselamatan kerja (k3). 
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BAB II 
METODE PENELITIAN 

 
3.1  Jenis Penelitihan 

Dengan memperhatikan dan juga untuk memperjelas tujuan penelitihan yang terkait dengan tema 
makalah kami yang akan diteliti, maka jenis penelitihan ini bersifat Deduktif Induktif yaitu dari penelitihan 
yang umum menuju yang lebih khusus, yang tentu saja dengan menggabungkan metode study dari beberapa 
literatur yang kami temui,misalnya buku,internet,dan yang lainnya. 
3.2  Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam makalah ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah referensi dari beberapa 
literature,dan itu  merupakan data primer,referensi  literature tersebut kami  ambil dari berbagai media baik 
media cetak(Koran,majalah,tabloid)maupun media elektronik,(televise dan internet), sedangkan untuk bahan 
pembanding kami menggabungkan data skunder dari beberapa pendapat,persepsi,arguntasi dari masyarakat  
2.3 Analisa Data 

Analisa data yang kami lakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal atau hasil yang akurat yaitu 
dengan mengunakan analisa data Secara deskriptif yaitu  Memberikan gambaran secara sitematis, 
faktual, dan membandingkan hasil pengamatan  dengan data-data literature kami yang kami peroleh 
dari beberapa media. 
 
 

  
 
2.4 Kerngka Berfikir 
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Bab III 
Pembahasan 

 
Hak cipta 

Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak 
cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak 
tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki 
masa berlaku tertentu yang terbatas. 
 

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut 
dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan 
sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, 
siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. 
 

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara 
mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas 
penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan 
hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. 
 

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu 
gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin 
terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh 
kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan 
karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau 
karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. 
 

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak 
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). 

 
Sejarah hak cipta 

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris 
(secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum 
penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan 
tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar 
para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya 
cetak yang dapat disalin. 
 

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru 
ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di 
Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup 
perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya 
cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa 
berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya 
tersebut menjadi milik umum. 
 

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang 
Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali 
mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara 
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otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan 
copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis 
mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si 
pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai. 
 

Sejarah hak cipta di Indonesia 
Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para 

intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar 
royalti. 
 

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan 
Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia[1]. Undang-undang 
tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku. 
 

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. 
Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade 
Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Propertyrights - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi 
tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah 
meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi 
World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui 
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997[2]. 
 

A.     KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
Beberapa konsepsi hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut: 
a.      Hak Otoritas 

Hak kekayaan intelektual adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset berupa benda 
yang tidak berwujud. Apakah hak kekayaan intelektual  sebagai asset atas benda tidak berwujud bersifat sama 
dengan benda yang berwujud? Menurut Keith E. Maskus samapai titik tertentu kedua hak tersebut 
berkedudukan sama. Namun, perbedaan menonjol adalah pada aspek ekslusivitasnya, di mana hak itu tidak 
lain merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik hak. 

Hak kekayaan intelektual baru ada secara hukum jika telah ada pengayom, penaungan, atau 
perlindungan hukum dari Negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual. Dengan hak yang 
didapat dari ototritas publik, tumbuhlah ekslusivitas atau kepemilikan sehingga si pemilik dapat melarang 
pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnya. Secara esensial hak ekslusif ini adalah monopoli untuk 
jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan 
hak kekayaan intelektual dikecualikan dari kategori monopoli yang dilarang. 

 
b.      Hak Privat dan Pasar 

Hak kekayaan intelektual adalah hak bagi pemilik karya intelektual; jadi sifatnya individual, 
perorangan, privat. Namun, masyarakatlah yang mendapatkan kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. 
Karya intelektual, yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak ekslusif yang menjadikannya property 
pemiliknya, menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem hak 
kekayaan intelektual memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam hak kekayaan 
intelektual, misalnya paten, dipersyaratkan adanya unsur peerapan industrial (industrial applicability), yakni 
dapatnya hasil karya ini diterapkan dalam industri. Secara ringkas hak kekayaan intelektual merupakan 
pendorong pertumbuhan perekonomian. 

 
c.      Prinsip Berkesinambungan 

Sistem pasar telah tercipta, mempertemukan pemegang hak kekayaan intelektual dan masyarakat. 
Hubungan ini berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah uang membutuhkan barang-barang 
hasil temuan. Kreativitas terus diperlukan. Sistem hak kekayaan intelektual sendiri, pada dirinya, melekat 
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unsur berkesinambungan atau estafet. Misalnya dalam hal paten, penemu harus membuka dan 
mengungkapkan hasil temuannya. Dengan demikian, selain dimaksudkan agar publik mengetahui isi 
temuannya yang dilindungi tersebut, keterbukaan ini bertujuan pula untuk merangsang orang lain 
mengembangkan lagi hasil temuan ini untuk kemudian dimintakan paten baru. Begitu eterusnya secara 
estafet dan sesuai dengan kehendak pasar. 

 
 d.      Satu Kesatuan 

Hak kekayaan intelektual merupakan satu kesatuan sistem. Ini berarti hak kekayaan intelektual 
mencakup berbagai bidang yang luas, sehingga diperlukan pengikatan antara semua unsur agar saling terkait 
menjadi satu. 
 
 e.      TRIPs Mengikat 

TRIPs sebagai lampiran WTO Agreement merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah 
meratifikasinya dengan UU No. 7 Tahun 1994. Berdasarkan hukum internasional, persetujuan internasional 
yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi Negara itu sendiri.[8] Vienna Convention on Law of 
Treaties 1980 memperkenalkan prinsip pacta sunt servanda yang berbunyi ”Every treaty in force is binding 
upon the parties to it and must be performed by them in good faith”. 

 
B.    PEMBIDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual yang merupakan 
bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yang memerlukan 
perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut :  
1. Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;  
2. Merek;  
3. Indikasi geografis;  
4. Rancangan industri;  
5. Paten;  
6. Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;  
7. Perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information); dan  
8. Pengendalian praktek-pratek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi 
 
  Pembidangan lainnya adalah pembidangan menurut WIPO (World Intellectual Property 
Organization), suatu badan dunia di bawah naungan PBB untuk isu hak kekayaan intelektual, yang membagi  
hak kekayaan intelektual atas 2 kategori, yaitu:   
 
1.      Hak Kekayaan Industri 

Dalam kategori ini mencakup penemuan (paten), merek, desain indus-tri, dan indikasi geografis. Dari 
sumber situs WTO, masih ada hak kekayaan intelektual lainnya yang termasuk dalam kategori ini yaitu 
rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. 

 
2.      Hak Cipta 

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

Kategori ini mencakup karya-karya literatur dan artistik seperti novel, puisi, karya panggung, film, 
musik, gambar, lukisan, fotografi dan patung, serta desain arsitektur. Hak yang berhubungan dengan hak 
cipta termasuk artis-artis yang beraksi dalam sebuah pertunjukan, produser fonogram dalam rekamannya, 
dan penyiar-penyiar di program radio dan televisi.  

Secara historis kedua macam hak tersebut memang dibedakan melalui pengaturan di dalam konvensi 
yang terpisah. Misalnya, secara internasional hak cipta diatur dalam Konvensi Berne, sedangkan hak kekayaan 
perindustrian diatur dalam Konvensi Paris.  

Berikut adalah penjelasan singkat dari jenis-jenis hak kekayaan intelektual menurut dokumen 
GATT/WTO: 
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Paten 
Paten 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 memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut 
diberikan untuk periode yang terbatas, biasanya 20 tahun. Perlindungan yang di maksud di sini adalah 
penemuan tersebut tidak dapat secara komersil dibuat, digunakan, disebarkan atau dijual tanpa izin dari si 
pencipta. 
Paten diatur dalam UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten. 
 
Merek 

Merek adalah 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 atau jasa.Merek membantu konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli sebuah 
produk atau jasa berdasarkan karakter dan kualitasnya, yang dapat teridentifikasi dari mereknya yang unik.  

Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
 
Desain Industri 

Desain industri adalah suatu kreasi tentang 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.  

Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan; dari instrumen teknis 
dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-benda mewah lainnya; dari peralatan rumah tangga dan 
peralatan elektronik ke kendaraan dan struktur arsitektural; dari desain tekstil hinga barang-barang hiburan.  

Agar terlindungi oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat kasat mata. Hal ini berarti desain 
industri pada prinsipnya merupakan suatu aspek estetis yang alami, dan tidak melindungi fitur teknis atas 
benda yang diaplikasikan. 

Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
 
Indikasi Geografis 

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian 
geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya, 
Indikasi Geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian 
biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal 
yang spesi-fik, seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan 
masalah hukum nasional dan persepsi konsumen.  
 
Rahasia Dagang 

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, 
mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
Rahasia Dagang.[15] Rahasia dagang dan jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersil 
harus dilindungi dari pelanggaran atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun 
langkah-langkah yang rasional harus ditempuh sebelumnya untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia 
tersebut. Pengujian terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah sebagai langkah memperoleh 
persetujuan untuk me-masarkan produk farmasi atau pertanian yang memiliki komposisi baru juga harus 
dilindungi dari kecurangan perdagangan.  
 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat 
berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau 
seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang 
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elekronik.  
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Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, 
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta seba-gian atau semua interkoneksi 
dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan 
sirkuit terpadu.[16]  

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu. 
 
Hak Cipta 

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan 
kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberap orang 
secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, 
keterampilan atau keahlianyang diluangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. 

Perbedaan hak cipta (copyright) dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights) 
antara lain terletak pada subjek haknya. Pada hak cipta subjek haknya adalah pencipta, sedangkan pada  hak-
hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights) subjek haknya adalah artis pertunjukan terhadap 
penampilannya, produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya, dan organisasi penyiaran terhadap 
program radio dan televisinya. Baik hak cipta maupun hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta di Indonesia 
diatur dalam satu undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 
Sifat hak cipta menurut UU Hak Cipta antara lain:  
 
a.hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud  
b.hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis (bisa di  
   notaris atau di bawah tangan)  
c.hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum  
d.ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada pihak lain ingin  
   mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari. 
 
Jangka waktu perlindungan hak cipta seperti yang diatur dalam UU Hak Cipta ialah: 
  
a.Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal  
   dunia.  
b.50 tahun sejak diumumkan/diterbitkan untuk program komputer, sinematografi, fotografi,  
   data base dan karya hasil pengalihwujudan, perwajahan karya tulis, buku pamflet, dan hasil  
   karya tulis yang dipegang oleh badan hukum.  
c.Tanpa batas waktu: untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. 
 

C.    TUJUAN DAN ALASAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berujuan untuk memberikan perlindungan atas hak 
cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Perlindungan ini diberikan 
agar tumbuh inovasi-inovasi baru baik dibidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan. Adanya 
perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi suatu aset yang bernilai karena memberikan 
hak-hak keekonomian yang besar. Adanya hak kekayaan intelektual ini bahkan dapat menjadi suatu katalis 
bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Karena sifatnya yang universal, perlindungan hak kekayaan 
intelektual haruslah didukung dan diakui oleh negara-negara di dunia.  
            Indonesia sebagai suatu negara berkepentingan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. 
Sebagian besar penduduk Indonesia yang masih minim informasi dapat kehilangan hak ciptanya jika 
Indonesia tidak melakukan perlindungan. Adanya UU hak cipta membuat semua penduduk Indonesia tidak 
perlu menghawatirkan ciptaannya tidak diakui karena hak cipta melekat pada ciptaan sejak dibuat. Hal sama 
juga dapat terjadi pada hak kekayaan perindustrian. Dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual di 
Indonesia membuat hak kekayaan perindustrian yang dimiliki oleh subjek hukum Indonesia diakui, bukan 
hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia karena Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional 
di bidang hak kekayaan intelektual 
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D.    SUMBER HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA 

Seperti telah disinggung di atas, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang 
perlindungan hak kekayaan intelektual. Indonesia telah meratidfikasi konvensi-konvensi internasional di 
bidang hak kekayaan intelektual seperti Paris Convention, Berne Convention, maupun Trade Related Aspects 
of Intellectuals Property Rights (TRIPs). Perangkat hukumdi bidang hak keyaan intelektual yang dipunyai 
Indonesia diantaranya adalah: 
a.UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman  
b.UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  
c.UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  
d.UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
e.UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten  
f.UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek  
g.UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
h.UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Trade Related Aspects of Intellectuals Property  
   Rights (TRIPs) 

 
E.PENGARUH KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA 
Sebagai salah satu bagian dari komunitas internasional, Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan 

yang ada di dunia internasional. Konvensi-konvensi internasional, sedikit banyak mempengaruhi konstruksi 
hukum Indonesia. Tidak terkecuali dalam bidang hak kekayaan intelektual. 

Konvensi-konvensi Internasional dibidang hak kekayaan intelektual ada bermacam-macam. Beberapa 
konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia diantaranya: 
a. TRIP’S (Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights) (UU No. 7 Tahun 1994)  
b.Paris Convention for Protection of Industrial Property (KEPPRES No.15 Tahun 1997)  
c.PCT(Patent Cooperation Treaty)and Regulation Under the PCT(KEPPRES No.16Tahun  
   1997)  
d.Trademark Law Treaty (KEPPRES No. 16 Tahun 1997)  
e.Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (KEPPRES No. 18  
   Tahun 1997)  
f.WIPO Copyrights Treaty (KEPPRES No. 19 Tahun 1997)  
         
    Dari banyaknya konvensi-konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual yang telah diratifikasi 
Indonesia dapat dikatakan bahwa konstruksi hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh konvensi-konvensi internasional ini. Salah satu contoh nyata pengaruh konvensi 
Internasional ini terhadap konstruksi hukum hak kekayaan intelektual Indonesia adalah pembidangan hak 
kekayaan intelektual yang sama. Selain itu, definisi, syarat-syarat pengajuan, maupun lama keberlakuan hak 
kekayaan intelektual sama seperti konvensi internasional. Hal ini memang tidak aneh karena adanya prinsip 
pacta sunt servanda. 
 

F.KESEHATAN DAN KESELAMATAN (K3) DALAM MENGGUNAKAN 
KOMPUTER 

 
Jika dalam menggunakan komputer tidak memperhatikan prosedur/aturan tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) maka komputer juga dapat memberi dampak negatif berupa masalah kesehatan bagi 
penggunanya (brainware). 
a. Bagian-Bagian Komputer yang Dapat Menimbulkan Dampak Negatif  bagi Pemakai  
 Monitor 

Monitor komputer pada umumnya menggunakan tabung gamba (CRT) yang dapat menyebabkan 
intensitas cahaya yang cukup tinggi untuk diterima oleh retina mata manusia. Oleh karena itu monitor haru 
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memiliki filter (penyaring) intensitas cahaya tersebut agar mata terhindar dari kerusakan karena radiasi 
cahaya dari monitor. Filter (penyaring dapat terbuat dari kaca dikeluarkan oleh monitor. Kemudian radiasi 
yang diserap tersebut dikumpulkan melalui sebuah penghantasr berupa kabel untuk selanjutnya dilepas/di 
buang. (cara kerjanya mirip dengan kabel ground pada aliran listirk). 

Monitor dengan teknologi LCD memiliki radiasi yang sangat kecil dikarenakan intensitas cahaya yang 
dihasilkan juga sangat kecil. Tetapi karena harga yang relatif mahal, Monitor tersebut hanya digunakan oleh 
kalangan tertentu saja. 
CPU 

Perakitan komputer yang tidak teliti dapat menyebabkan aliran listrik dari kabel listrik menyentuh 
casing yang terbuat dari besi/logam sehingga dapat menyetrum pemakai. Oleh karena itu biasanya pada 
casing terdapat kabel listrik yang mengalirkan kebocoran aliran listrik tersebut ke bidang lain (ground). 

Dikhawatirkan aliran udara pada casing tidak mengalir dengan baik, sehingga suhu pada casing 
komputer menjadi panas yang bisa menyebabkan Processor atau Motherboard rusak karena kepanasan. 
Mouse dan Keyboard 

Bentuk keyboard dan Mouse yang tidak ergonomis bagi tangan sipemakai dapat menyebabkan pegal-
pegal bahakn mampu menimbulkan radang sendi. Oleh karena itu pemakai komputer harus memilih 
keyboard dan mouse yang sesuai dengan tangannya masing-masing. Selain bentuk, penempatan posisi 
keyboard dan mouse yang tidak tepat dalam menggunakannya juga bisa mengakibatkan radang sendi. 
Kabel Komputer  

Pemasangan kabel listrik yang tidak benar selain dapat menimbulkan kebocoran arus listrik juga dapat 
menimbulkan korsleting sehingga menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu kabel listrik tersebut harus 
terpasang dengan benar. 
Posisi Menggunakan Perangkat Teknologi Informsi dan Komunikasi  
Pandangan Mata 

Layar monitor tepat berada di bawah pandangan mata, dan jangan biarkan pantulan cahaya monitor 
langsung memantul dari layar ke mata. 
 Posisi tubuh  

Agar tubuh tidak cepat lelah, sebaiknya posisi duduk dalam kondisi tegak dan nyaman. Siku dan lutut 
sebaiknya membenuk sudut 900.  
Letak pergelangan Tangan, Jari dan Lengan 

Pastikan Muose dan Keyboard sama tingginya dengan siku sehingga gerakan lengan dan jari dapat 
nyaman pada saat mengetik atau menggunakan mouse. Letakkan pergelangan tangan, jemari dan lengan 
dengan santai tidak melengkung atau tegang. 
 
Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 Dalam Penggunaan Komputer 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 dalam penggunaan komputer juga wajib kita perhatikan karena 
komputer juga mempunyai tingkat bahaya yang relative tinggi jika kita tidak memperhatikannya. Beberapa 
bahaya yang ditimbulkan oleh komputer dan cara penanggulangannya antara lain: 
Radiasi  

Jika kita masih mempergunakan monitor komputer CRT atau monitor tabung, kita wajib berhati-hati 
saat bekerja di depan komputer. Hal ini disebabkan karena monitor tabung memancarkan radiasi yang sangat 
berbahaya untuk mata. Radiasi ini bisa mengakibatkan mata perih, bahkan dalam penggunaan jangka panjang 
akan mengakibatkan mata minus. 

Untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh penggunaan monitor CRT, kita bisa menggunakan 
monitor LCD sebagai pengganti monitor CRT. Teknologi LCD ini tidak menyebabkan adanya radiasi bagi 
penggunanya. Karena teknologi tinggi tersebut, maka harga yang ditawarkan LCD ini jauh lebih tinggi 
daripada harga monitor CRT.  

Tetapi tidak usah khawatir, karena selain menggunakan LCD, kita juga bisa menggunakan layar anti 
radiasi untuk monitor CRT kita. Layar anti radiasi ini bisa kita peroleh di toko elektronik atau took komputer 
dengan harga yang relatif murah.  
Listrik 

Listrik adalah bahaya lain yang mengancam saat kita menggunakan komputer. Bahaya akibat listrik ini 
dapat terjadi karena masalah kabel listrik yang tidak tertata dengan baik. Kabel listrik yang tidak beraturan 
selain tidak enak dipandang mata juga bisa mengakibatkan bahaya ketika kita tersandung kabel tersebut.  
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Atau kabel yang mengelupas bisa membuat kita tersengat listrik ketika menginjaknya. Karena itu 
pengaturan kabel yang merupakan sumber daya komputer harus tertata dengan rapi dan lebih baik lagi jika 
menggunakan jalur kabel untuk meletakkan kabel tersebut.  
Posisi Duduk 

Posisi duduk ketika bekerja di depan komputer juga bisa mengakibatkan bahaya. Posisi duduk yang 
sama dan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan urat-urat kaku dan menyebabkan sakit urat 
otot. Selain itu penyakit wasir atau ambeien juga mengancam bagi orang-orang yang terlalu lama duduk.  

Penyakit akibat terlalu banyak duduk ini bisa dihindari dengan beristirahat selama 5 menit setelah 
bekerja satu jam. Gunakan waktu istirahat ini untuk berjalan santai misalnya saja mengambil minum ataupun 
melihat-lihat keluar jendela. Selain itu perbanyaklah minum untuk menghindari dehidrasi. 
 
Tips Kesehatan dan keselamatan kerja 

Berikut ini beberapa tips kesehatan yang bisa dijadikan panduan oleh orang-orang yang merasa 
terganggu kesehatannya akibat pengaruh interaksi dengan komputer. 
Kesehatan mata 

Resiko kesehatan terbesar yang akan diderita oleh orang-orang yang kerap berinteraksi dengan 
komputer biasanya adalah organ mata. Mata akan terasa pedih dan letih akibat terlalu lama menatap layar 
komputer. Jika hal ini terjadi, tinggalkanlah layar komputer Anda sejenak. Pergilah ke luar dan carilah suasana 
hijau yang dapat menyegarkan mata dan penglihatan Anda.  

Tatap dan nikmatilah suasana hijau yang menyejukkan tadi. Atau Anda juga bisa merawat kesegaran 
mata Anda dengan membasuhkan embun yang bersih dan segar pada pagi hari ke mata Anda. Mata akan 
terlihat bersih dan terasa segar, tidak pedih. 
Kesehatan otot-otot tubuh 

Posisi duduk yang tidak berganti-ganti saat menghadap layar komputer biasanya menjadi hal yang 
akan sering dialami para pekerja yang kerap berinteraksi dengan komputer dalam kurun waktu yang lama. 
Pertama yang bisa Anda lakukan adalah memperbaiki posisi duduk Anda agar berada pada posisi yang 
nyaman dan tidak miring. Jika rasa sakit itu terjadi berhentilah lalu beranjak tinggalkan meja komputer Anda. 
Pergilah ke luar ruangan lalu bersenamlah secara ringan. Rileks kan otot-otot tubuh Anda. 
Panduan Keselamatan Komputer 

Tak hanya para pengguna komputer yang harus dijaga kesehatannya. Komputer itu sendiri sebagai 
salah satu alat elektronik membutuhkan perawatan kesehatan. Berikut ini beberapa poin penting tips 
panduan kesehatan dan keselamatan kerja dalam penggunaan komputer; 
Hindarkan komputer Anda dari resiko tertumpah air 

Komputer sebagai salah satu peralatan elektronik akan sangat sensitif bila terkena air. Hal ini akan 
mematikan kerja dari mesin elektronik tersebut. Sebagai contoh ada baiknya Anda melindungi keyboard 
laptop Anda dengan penutupnya, karena jika tertumpah air tanpa pelindung, resikonya mesin laptop Anda 
akan mati. 
Resiko petir 

Bagi Anda para pengguna komputer dan laptop, ada baiknya segera memutuskan hubungan listrik jika 
tiba-tiba ada petir. Peralatan seperti ini sewaktu-waktu akan sangat sensitif dengan kilatan petir. 
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H.Penjelasn Undang-Undang Hak cipta 

 
 
  
 
 
 

Bab V 
Kesimpulan & Saran 

 
Kesimpulan: 
1.HAKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah piker manusia yang menghasilkan suatu produk atau  
   proses yang berguna bagi manusia. 
2.Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pengguna  
   computer,baik dari segi kesehatan maupun dari segi keselamatan. 
3.Undang Undang mengenai hak cipta harus dibenahi atau bahkan direvisi sekaligus khususnya dalam hal  
   sangsinya agar pelanggar hak cipta jerah dengan tindakannya tersebut. 
 
Saran : 

• Pelajar :semoga akhlpengetahuan tentang HAKI dan K3 lebih ditingkatkan lagi agar tercipta generasi 
penerus bangsa yang cakap dalam  IPTEK. 

• Orang tua :semoga lebih meningkatkan pemantauan perkembangan HAKI dan K3 putra putrinya  
• Guru :semoga lebih disiplin dalam pengawasan HAKI dan K3 siswa siswi di lingkungan sekolah. 
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