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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bidang teknologi dan informasi di era globalisasi saat sekarang ini, telah 

menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi  

telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Tuntutan kebutuhan akan 

informasi, yang terkait dengan era globalisasi semakin meningkat dan 

bervariasi. Teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi 

komputer dan beserta perangkat elektronika lainnya, salah satunya internet. 

Tersedianya jasa internet, sebagai salah satu bentuk teknologi telekomunikasi  

mampu berperan sebagai media informasi, Berjuta-juta orang di seluruh dunia 

sudah tidak asing lagi dengan kata internet, sehingga jutaan orang 

menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.  

Pesatnya perkembangan teknologi ini bahkan menjadikan pembuatan 

dan penggunaan perangkat lunak menjadi mudah untuk diakses dan 

diaplikasikan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun pribadi, dan 

bukan hanya merupakan otoritas beberapa lembaga atau negara tertentu saja di 

dunia. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan 

disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan 

berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat 

Lunak (software) merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa 

dalam komputer, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi 
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yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan 

oleh  komputer untuk menjalankan perintah yang  dijalankannya.
1
  

Perangkat lunak untuk perdagangan melalui jaringan elektronik sedang 

menuju era baru. Perusahaan-perusahaan sekarang merancang interface untuk 

perdagangan melalui jaringan elektronik yang memanfaatkan perangkat lunak 

browser internet yang ada. Ide dasarnya adalah membuat suatu interface 

umum yang cocok untuk para pelanggan dan mitra elektronik.  

Secara umum, macam perangkat lunak (software), yaitu: 
2
 

a. Perangkat lunak aplikasi (application software) seperti pengolah kata, 

lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran 

seperti OpenOffice.org. 

b. Sistem operasi (operating system) misalnya Ubuntu. 

c. Perkakas pengembangan perangkat lunak (software development tool) 

seperti Kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti 

Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. 

d. Pengendali perangkat keras (device driver) yaitu penghubung antara 

perangkat perangkat keras pembantu dan komputer adalah software 

yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan 

barcode scanner pada aplikasi database lainnya.  

e. Perangkat lunak menetap (firmware) seperti yang dipasang dalam jam 

tangan digital dan pengendali jarak jauh. 

f. Perangkat lunak bebas (free 'libre' software) dan Perangkat lunak 

sumber terbuka (open source software) 

g. Perangkat lunak gratis (freeware) 

h. Perangkat lunak uji coba (shareware / 'trialware) 

i. Perangkat lunak perusak (malware) 

j. Pengembangan perangkat lunak 

Sesuai dengan kutipan tersebut, kajian perangkat lunak dalam penelitian 

ini difokuskan pada perjanjian lisensi perangkat lunak Microsoft yang 
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dilakukan antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz.  

Di dalam dunia bisnis terdapat beragam jenis perjanjian antara produsen  

dengan konsumennya sebagaimana tersebut di atas, diantaranya yaitu 

perjanjian lisensi perangkat lunak (software). Berdasarkan Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Dilanjutkan pada Pasal 1338 Kitab Undang 

undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa: 

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. 

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan uang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. 

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.   

 

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang 

mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang 

memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang 

menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati 

manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu 

tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi 

wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu 

tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif 

adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak 

variasi. Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi 

untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada  pula perjanjian 
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lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, 

misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.  

Perjanjian lisensi HKI yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif 

adalah yang di antaranya mengandung klausul mengenai: 

a. Penghimpunan Lisensi; 

b. Pengikatan Produk; 

c. Pembatasan dalam bahan baku; 

d. Pembatasan dalam produksi dan penjualan; 

e. Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali; 

f. Lisensi Kembali (Grant Back).
3
 

Berdasarkan pada pemikiran bahwa HKI adalah hak eksklusif untuk 

memonopoli eksploitasi komersial atas suatu obyek, maka pencatatan 

perjanjian lisensi seharusnya hanya dilakukan pada hak yang lahir atas dasar 

pendaftaran atau permohonan, seperti hak merek, paten, atau desain industri. 

Hak dalam konteks tersebut diberikan oleh negara secara khusus kepada 

subyek tertentu.  

Keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak sangat 

besar, sehingga negara berkepentingan untuk mengawasi pelaksanaan hak 

tersebut agar senantiasa sesuai dengan tujuan pemberiannya. Oleh karena itu, 

suatu perjanjian lisensi yang membawa dampak berupa pemberian ijin 

penggunaan hak eksklusif tersebut kepada pihak selain yang telah ditetapkan 

oleh negara haruslah diketahui negara. Berdasarkan pada hal tersebut, maka 

kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dalam konteks hak cipta patutlah untuk 

dipertanyakan alasannya, karena hak eksklusif dalam hak cipta tidak lahir 
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karena adanya permohonan, seperti pada perjanjian lisensi pengguna akhir 

(End User Licensing Agreement) suatu program komputer.  

Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: 

(a) tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi; 

(b) nama dan alamat lengkap serta konsumen tangan para pihak yang 

mengadakan perjanjian lisensi; 

(c) obyek perjanjian lisensi; 

(d) jangka waktu perjanjian lisensi; 

(e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang; 

(f) pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak ekslusif; 

(g) jumlah royalti dan pembayarannya; 

(h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut 

kepada pihak ketiga; 

(i) batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; 

dan dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya 

yang telah dilisensikan.
4
 

 

Lisensi merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau 

kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang Hak Kekayaan 

Interlektual memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian 

keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain 

sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib 

umumnya merupakan salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang 

diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik 

menghendakinya atau tidak. 

Dilakukannya perjanjian lisensi tidak secara otomatis melahirkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah 

kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha. Untuk 

memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian 

lisensi HKI haruslah dibuktikan. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan perjanjian lisensi 

perangkat lunak. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi dipilih judul:  

“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK 

MICROSOFT ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA DENGAN  CV. TRIJAYA TECHNOLOGY BIZNIZ.” 

 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah proses perjanjian lisensi perangkat lunak Microsoft antara 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology 

Bizniz ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian lisensi perangkat lunak Microsoft antara Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz ? 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Ingin mengetahui proses perjanjian lisensi perangkat lunak antara 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology 

Bizniz. 
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2. Ingin mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian lisensi perangkat lunak antara Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz 

 

D.  Manfaat Penelitian  

1.   Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama 

dalam hak kekayaan intelektual, khususnya dalam perjanjian lisensi 

perangkat lunak melalui media elektronik. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan yang menjual produk 

perangkat lunak, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, 

khususnya di dalam perjanjian lisensi perangkat lunak melalui media 

elektronik.   

b. Bagi  masyarakat sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum 

tentang perjanjian lisensi perangkat lunak sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang diberlakukan.  

E.    Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang 

berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk 

mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat 

terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, 

peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk 

mendapatkan hasil yang baik. 
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Suatu metode penelitian di harapkan mampu untuk menemukan, 

merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam 

suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan, akurat, dan 

reliable, diperlukan metode yang tepat. Maka penulis gunakan metode 

penelitian: 

1.   Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya 

penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-

kata secara cermat dan seteliti mungkin
5
 berdasarkan pada asas-asas hukum 

mengenai perjanjian lisensi perangkat lunak Microsoft antara Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz. 

2.   Metode Pendekatan  

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam 

suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan metode pendekatan normatif. Pendekatan 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. 

Pendekatan normatif yaitu mempunyai tujuan untuk mengungkapkan 

legalitas berupa aturan-aturan hukum,
6
 Aturan-aturan hukum dalam 

penelitian ini tentang perjanjian lisensi perangkat lunak Microsoft antara 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology 

Bizniz. 

3.   Data dan Sumber Data  

                                                 
5
 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafilka, Jakarta, 1996, hat. 15-16. 

6
 Soekanto, Soerjono, Pengantar Peneltian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998, hal 26. 
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Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 

sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut:  

a.   Data Primer  

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada 

nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara 

sumber yang dimaksud adalah :  

1) Pembeli perangkat lunak. 

2) Penjual perangkat lunak   

b.   Data Sekunder  

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan 

peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk 

mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian meliputi:  

1) Undang-undang  

2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. 

3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.   

 

4.   Bahan hukum penelitian  

a.   Penelitian Kepustakaan 

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan 

menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan di 

kelompokan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu: 

1) Bahan hukum primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari;  
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a) KUH Perdata 

b) Undang-undang nomor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. 

c) Undang-undang No. 18 tahun 2002 tentang Teknologi dan Alih 

Teknologi. 

d) Peraturan Pemerintah No.  20  tahun  2005 tentang Teknologi 

dan Alih Teknologi. 

e) Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang 

membahas tentang perjanjian lisensi perangkat lunak dan 

perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

yaitu:  

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Bahasa Indonesia 

 5.  Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif 

dengan cara menjabarkan data yang berupa  perjanjian lisensi perangkat 

lunak antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz Data yang diperoleh kemudian disusun dilakukan 
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reduksi data atau pengolahan data untuk menghasilkan sajian data 

penelitian hukum dan dapat diambil kesimpulannya 

F.   Sistematika Skripsi  

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh 

gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi 

seperti di bawah ini: 

BAB I    PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang Masalah  

B.   Perumusan Masalah  

C.   Tujuan Penelitian  

D.   Manfaat Penelitian  

E.   Metode Penelitian  

F.   Sistematika Skripsi  

BAB II   LANDASAN TEORI  

A. Hak Kekayaan Intelektual 

1. Konsep dan Sumber Hukum Kekayaan Intelektual 

2. Bidang Hak Kekayaan intelektual 

3. Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual 

4. Perlindungan Hukum  Hak Kekayaan Intelektual 

B. Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  

2. Syarat-syarat Perjanjian 

3. Bentuk-bentuk Perjanjian   

4. Wanprestasi 
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C. Lisensi  

1. Pengertian Lisensi 

2. Jenis lisensi 

3. Dasar Hukum Perjanjian Lisensi 

4. Hak dan kewajiban Antara Pemberi dan penerima Lisensi 

D. Perangkat Lunak 

1. Perngertian Perangkat Lunak 

2. Bentuk-bentuk Perangkat Lunak 

3. Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Perjanjian Lisensi perangkat lunak Microsoft antara 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz. 

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat Dalam 

Perjanjian Lisensi perangkat lunak Microsoft perjanjian antara 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz. 

BAB IV  PENUTUP   

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

 


