
BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Indonesia  adalah  negara  yang  terkenal  dengan  kesuburan  tanah  dan 

kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya.  Kekayaan  alam ini  menjadi 

sumber  potensial  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  Indonesia.  Pertanian 

merupakan  salah  bidang  penting  dalam  pembangunan  di  Indonesia.  Oleh 

sebab  itu,  perkembangan  di  bidang  pertanian  penting  untuk  mendapatkan 

perhatian  dari  pihak  pemerintah  ataupun  dari  pihak-pihak  tertentu  yang 

tertarik  dalam  bidang  pertanian.  Perkembangan  tehnologi  dan  perubahan 

cuaca  yang  tidak  menentu  mempengaruhi  tingkat  kesuburan  tanah  sebagai 

lahan pertanian. 

Bidang  pertanian  tidak  dapat  lepas  daripada  masalah  tanah,  bahkan 

boleh dikata masalah tanah adalah merupakan masalah pokok. Semua jenis 

tanaman  pasti  beradaptasi  pada  berbagai  macam  tanah.  Tanah  yang  subur 

dipengaruhi oleh tingkat keasaman tanah, kebasaan tanah, dan terpenuhinya 

kebutuhan air.    Setiap tanaman dalam proses hidupnya selalu membutuhkan 

persyaratan  tumbuh.  Persyaratan  tumbuh  yang  sesuai  diharapkan  dapat 

menunjang tingkat produksi sesuai dengan harapan petani.1 

Jurgen  berpendapat  bahwa  ada  dua  faktor  yang  menunjang  tingginya 

tingkat kesuburan tanah akibat pengaruh proses kimia tanah yang cenderung 

1  Muhammad A. Ghani,  Sumber Daya Manusia Perkebunan dalam Perspektif, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2003, hal. 24.
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mengurangi kesuburan tanah, yaitu (1) adanya penimbunan pecahan batuan di 

atas permukaan tanah akibat proses kimiawi dan (2) akibat perbuatan manusia 

yang mengolah tanah tidak tepat atau adanya limbah-limbah pabrik.2 

Akibat perbuatan manusia yang mengolah tanah tidak tepat berdampak 

kesuburan  tanah  berkurang.  Pemerhati  bidang  pertanian  telah  berusaha 

menciptakan pupuk buatan untuk membuat tanah subur, seperti pupuk urea. 

Pupuk  urea  dalam  perkembangannya  saat  ini  kurang  dapat  memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan  untuk  menyuburkan  tanah  secara  maksimal.  Untuk 

memaksimalkan pupuk buatan para ahli  bidang pertanian beralih  ke pupuk 

organik, yaitu pupuk buatan dengan bahan dasar dari kotoran hewan.3    

Perkembangan  zaman  akan  kebutuhan  pupuk  organik  guna 

meningkatkan kesuburan tanah semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan 

pupuk  organik  dalam  bidang  pertanian  membuka  peluang  usaha  bagi  PT. 

Lembah  Hijau  Multiform  (PT  LHM)  untuk  mengembangkan  hasil 

penemuannya dalam bidang pupuk organik. Produk pupuk organik PT. LHM 

terdiri  dari berbagai jenis pupuk dan berbagai manfaat.  Seperti jenis pupuk 

organik  Fine  Compost bermanfaat  untuk  merangsang  pertumbuhan  dan 

penyegar tanaman.4

Pihak  PT  LHM  yang  telah  menciptakan  pupuk  organik  dan  agar 

penemuan tersebut dapat dilindungi secara hukum, maka pihak PT LHM telah 

mamatenkan  hasil  penemuannya.  Amir  Pamuntjak  berpendapat  bahwa  hak 

2  Jurgen H. Hohnholz,  Alih Bahasa: Thomas Rieger dan Sonny Keraf. A.  Geografi Pedesaan 
Masalah Pengembangan Pangan, Jakarta: Karya Unipress, 1996, hal. 68. 

3  Solopos, 24 Maret 2006, hal 8.
4  Sumber Data Sekunder: Buku Panduan PT Lembah Hijau Multifarm, 2006, hal. 3.   

2



paten merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada 

penemu  atau  yang  mendapat  hak  dari  padanya  untuk  selama  waktu  yang 

ditentukan melaksanakan sendiri  tersebut  atau memberi  persetujuan kepada 

orang  lain  untuk  melaksanakan.7 Adapun  golongan  masyarakat  yang 

berkepentingan  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  perundang-undangan 

paten, sebagai berikut:8

a. Pemegang paten

b. Pengusaha yang menggunakan teknologi hak paten

c. Penegak hukum yang terlibat dalam perkara hak paten.

Dengan dimilikinya hak paten, PT LHM medapat perlindungan hukum 

atas pupuk organik yang diciptakannya. Perlindungan hukum bagi pemilik hak 

paten diantaranya pihak PT LHM dapat menuntut pihak-pihak tertentu yang 

telah memalsukan hasil ciptaanya. Selain itu, pemilik hak paten juga memiliki 

hak dan kewajiban. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hak paten menarik untuk dikaji 

lebih dalam. Oleh itu dalam penelitian ini dpilih judul: “PERLINDUNGAN 

HUKUM  BAGI  PEMILIK  HAK  PATEN  PUPUK  ORGANIK  DI  PT 

LEMBAH HIJAU MULTIFARM SRAGEN (Setelah Berlakunya UU No. 14 

Tahun 2001 Tentang Hak Paten)”.

B.   Perumusan Masalah

Dalam suatu kegiatan penelitian untuk menfokuskan permasalahan yang 

akan  dikaji  diperlukan  rumusan  masalah.  Sebab  dengan  adanya  rumusan 

7   Amir Pamuntjak, Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi, Jakarta, Djambatan, 
1994,   hal. 8.

8  Insan Budi Maulana, Lisensi Paten, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996. hal. 12.
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masalah  akan  memudahkan  peneliti  untuk  melakukan  pembahasan  searah 

dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten?

2. Bagaimanakah prosedur  hak kepemilikan paten dapat  dilimiki  oleh PT 

Lembah Hijau? 

3. Apa  hak  dan  kewajiban  PT  Lembah  Hijau  atas  hasil  temuan  pupuk 

organik yang diciptakannya?    

C.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk  mendeskripsikan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh 

pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak 

Paten

2. Untuk mengetahui prosedur hak kepemilikan paten dapat dilimiki oleh PT 

Lembah Hijau.

3. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban PT Lembah Hijau atas hasil 

temuan pupuk organik yang diciptakannya.

D.   Manfaat Penelitian 

1. Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam 

hukum hak paten dan perlindungan hukum bagi pemilik hak paten.
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2. Bagi perusahaan yang menghasilkan suatu produksi sebagai hasil temuan 

baru dalam bidang teknologi, penting untuk dipatenkan  sehingga nantinya 

tidak  timbul  masalah-masalah  yang  merugikan  perusahaan.  Selain  itu, 

perusahaan  dapat  menyadari  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawabnya 

sebagai  pemilik  hak  paten  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum dari 

pemerintah. 

3. Bagi  masyarakat  sebagai  tambahan  pengetahuan  dalam  ilmu  hukum, 

khususnya dalam perlindungan hukum bagi pemilik hak paten.  

E.    Metode Penelitian 

Dalam  suatu  penelitian  diperlukan  adanya  metode  penelitian,  sebab 

mertode  penelitian  dipergunakan  sebagai  pedoman  penelitian  untuk 

memperoleh data atau informasi serta penjelasan secara sistematik mengenai 

segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan.  Adapun 

metode yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.   Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  yaitu  informasi  atau data  yang 

dikumpulkan tidak terwujud angka,  dan analisisnya  berdasarkan logika. 

Analisis lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif 

dan  induktif  serta  pada  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  antar 

fenomena yang diamati, menggunakan logika ilmiah.5  

5  Matthew B Miles,  dan A. Michael Hubermen, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 
Analisis Data Kualitatif. Jakarta, Universitas Indonesia, 1992, hal. 15.
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2.   Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu 

penelitian.  Pendekatan  dalam penelitian  ini  empirik  sosiologis.  Hukum 

Sosiologis adalah penelitian hukum yang di dasarkan pada suatu ketentuan 

hukum  dan  fenomena  atau  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat  atau 

lapangan.6 Maksudya,  hukum  yang  dibuat  oleh  para  ahli  hukum 

dipergunakan  untuk mengatur  kegiatan  antar  manusia  dalam kehidupan 

bermasyarakat. Adapun kegiatan antar manusia dalam penelitian ini adalah 

kegiatan  perusahaan  yang  telah  menemukan  hasil  produk  baru  dalam 

bidang teknologi dan memperoleh perlindungan hukum dari  pemerintah 

setelah hasil produknya didaftarkan pada lembaga hak paten. . 

3   Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari 

lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian, yaitu PT Lembah Hijau 

di Sragen.

b. Data Sekunder 

Data  sekunder  merupakan  data  yang  tidak  secara  langsung 

diperoleh  di  lapangan,  akan  tetapi  mempunyai  hubungan  dengan 

6  Soerdjono   Soekanto,  Penelitian   Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2001,  hal. 26
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masalah yang diteliti. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi 

kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan dari objek penelitian. 

3.     Sumber Data

Sumber  data  penelitian  adalah  subjek  dari  mana  data  dapat 

diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a.    Sumber Data Primer

Sumber data  primer  merupakan sumber data yang diperoleh 

dari nara sumber yang paling utama. Adapun sumberd data primer 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Kepala/Pimpinan PT Lembah Hijau di Sragen.

2) Staf PT PT Lembah Hijau di Sragen.

b.   Sumber Data Sekunder      

Sumber  data   sekunder   adalah   data-data   yang  diperoleh 

selain dari nara sumber utama atau data-data yang mendukung data 

primer, dalam hal ini adalah kepustakaan yang dapat berupa buku-

buku,  makalah,  maupun  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  sesuai 

dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan. 

Sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  data-data  sekunder  yang 

diperlukan meliputi:

a.  Undang-undang  Nomor 14 Tahun  2001  tentang Tentang Paten.

b.   Dokumen Paten yang dimiliki PT Lembah Hijau di Sragen 

5.  Metode Pengumpulan Data 
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Metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan sumber data, 

yaitu  sumber  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan  menggunakan 

metode  wawancara,  sedangkan  untuk  sumber  sekunder  menggunakan 

metode  studi  pustaka.  Penjelasan  dari  dua  metode  pengumpulan  data 

tersebut sebagai berikut: 

a.   Metode Wawancara

Metode  wawancara  adalah  metode  untuk  mengumpulkan  data 

dengan cara tanya  jawab. Peneliti  sebagai penanya dan Kepala atau 

karyawan  perusahaan  PT  Lembah  Hijau,  Sragen  yang  menjawab 

pertanyaan.  Pedoman daftar  pertanyaan  dibuat  secara sistematis  dan 

telah  disiapkan  oleh  peneliti.  Metode  wawancara  digunakan  dalam 

penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah cara mendapatkan data langsung dari 

lokasi  penelitian,  baik  berupa  keterangan,  fakta  atau  gejala  lainnya 

pada  obyek  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  lapangan  ini  penulis 

menggunakan  teknik  wawancara  dengan  mengajukan  pertanyaan 

sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti.  Metode  yang  digunakan 

wawancara.

b.   Metode Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa 

buku-buku,  majalah,  literature,  dokumen,  peraturan  yang  ada 

relevansinya dengan masalah yang diteliti.
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Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfat berupa :

a. Konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian.

b. Melalui  prosedur  logika deduktif,  akan dapat  ditarik kesimpulan 

spesifik  yang  mengarah  pada  penyusunan  jawaban  sementara 

terhadap masalah penelitiannya.

c. Informasi empirik yang spesifik berkaitan dengan masalahnya.

d. Melalui prosedur logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum 

yang  diarahkan  pada  penyusunan  jawaban  teoritis  terhadap 

permasalahannya.7

6   Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini,  metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis interaktif. Artinya data dianalisis berdasarkan gabungan pendapat 

para ahli yang digunakan dalam landasan teori dan pemikiran-pemikiran 

peneliti. Analisis interaktif ini digunakan sebab jenis penelitian ini bersifat 

kualitatif. 

Data  akan  diproses  melalui  tiga  komponen,  yaitu:  reduksi  data, 

sajian data, dan analisis data.8. 

a.   Reduksi    data:    merupakan     proses     seleksi,     penyederhanaan, 

pengabstraksian, dan trasformasi data yang ada.

b.  Sajian  data  :  merupakan  rangkaian  organisasi  informasi  yang 

memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.

7 Bambang Sunggono,  Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,  2003, hal. 17
8  Matthew B Miles, dan A. Michael Hubermen, Op. Cit., hal. 14.
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c. Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi,  diawali  dengan  kegiatan 

pengumpulan  data  penelitian,  kemudian  mencari  dan  memahami 

makna  yang  ditemui  dengan  melakukan  pencatatan  peraturan-

peraturan,  pola-pola,  pertanyaan-pertanyaan,  konfigurasi-konfigurasi 

yang  mungkin,  arahan  sebab  akibat  dan  proposisi-proposisi  dengan 

analisis secara induktif. Dalam proses interaksi, tiga komponen utama, 

yaitu:  reduksi  data,  sajian data,  dan analisis data/verifikasi  bergerak 

bolak-balik. Model analisis interaktif tersebut dapat diperjelas dengan 

gambar berikut ini:

 

Sumber data: Miles dan Hubermen (1992: 8)

Keterangan:

Setelah data  dikumpulkan,  kemudian data-data tersebut  diseleksi 

atau  dikelompokkan  sesuai  dengan  rumusan  masalah  (reduksi  data). 

Data  yang  telah  dikelompokkan  tersebut  kemudian  dianalisis.  Setelah 

analisis  data  dibuat  kesimpulan.  Dalam  membuat  kesimpulan  antara 
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analisis  data  dan  data  yang  diperoleh  harus  sesuai  tidak  ada 

penyimpangan.    

Untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan 

metode induktif,  yaitu  suatu metode dalam menganalisis  data berawal 

dari  fenomena-fenomena  khusus  menuju  pada  fenomena-fenomena 

umum. Maksudnya fenomena tersebut berdasarkan norma-norma hukum 

di bidang hak kekayaan intelektual, kemudian dikaitkan dengan hukum 

atau undang-undang secara umum yang didasarkan pada kebijakan yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Cara  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  menggabungkan 

metode  wawancara  dan  studi  pustaka  dengan  peraturan  perundang-

undangan  (hukum positif)  kemudian  diambil  suatu  kesimpulan  sesuai 

dengan permasalahan dalam skripsi. 

F.   Sistematika Skripsi 
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B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
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A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

1.   Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 

2.   Pembagian Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 

3.   Objek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

B.   Hukum Paten

1.   Pengertian Paten

2.   Macam-macam Paten 

3.   Dasar Hukum Hak Paten

4.   Permohonan Hak Paten 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.   Deskripsi Lokasi Penelitian 

B.  Perlindungan   hukum   yang   diberikan  oleh  pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak 

Paten.

C   Prosedur Kepemilikan Hak Paten 

D  Hak dan kewajiban PT Lembah Hijau atas hasil temuan pupuk 

organik yang diciptakannya.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan. 

B. Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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