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ABSTRAKSI 

 
Di dalam dunia bisnis terdapat beragam jenis perjanjian antara produsen  

dengan konsumennya salah satunya yaitu perjanjian lisensi perangkat lunak 

(software). Perangkat Lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian 

rupa dalam komputer, data yang disimpan ini dapat berupa program atau 

instruksi yang akan dijalankan oleh suatu perintah yang dimengerti oleh komputer. 

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. Tujuan penelitian ini adalah 

ingin mengetahui proses perjanjian lisensi perangkat lunak antara Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan CV. Trijaya Technology Bizniz dan 

Ingin mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian lisensi tersebut. Jenis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah normative. Sumber data penelitian 

ini yaitu Informasi Technology UMS. Hasil penelitian, yaitu (1) proses perjanjian 

Lisensi perangkat lunak antara UMS dengan CV.Trijaya Technology Bizniz 

diawali dengan penawaran produk perangkat lunak yang bernama Microsoft 

Campus Agreement. Setelah itu UMS menetukan paket perangkat lunak yang 

dibutuhkan dan selanjutnya kedua belah pihak membuat perjanjian yang 

diwujudkan dalam bentuk perancangan kontrak. Dari perjanjian tersebut telah 

melahirkan suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. (2) Bentuk 

Perlindungan hukumnya yaitu dari perjanjian yang telah  disepakati oleh kedua 

belah pihak dan dalam hal penyelesaian sengketa, kedua belah pihak memilih 

melakukan musyawarah di luar pengadilan Namun apabila  tidak dapat 

diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan melalui upaya terakhir 

yaitu di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena UMS berkedudukan di wilayah 

Sukoharjo. 

  

Kata kunci : perjanjian, Lisensi perangkat lunak,proses dan perlindungan hukum 
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ABSTRACT 

 
In the business world there are many different types of agreements between 

producers and consumers, one that is software license agreement (software). 

Software is electronic data stored in such a way in the computer data stored, it can 

be a program or instructions which will be executed by a command that is 

understandable by the computer. Understanding the license itself is permission to 

enjoy the economic benefits of a protected INTELLECTUAL PROPERTY objects 

for a specific time period. In return for the granting of the license, the licensee is 

obligated to pay royalties in a certain amount and for a certain period. The 

purpose of this research is to know the progress software license agreement 

between the University of Muhammadiyah Surakarta (UMS) with CV. Trijaya 

Technology Bizniz and want to know the legal protection for the parties involved in 

the license agreement. Type in the descriptive qualitative research. Method 

approach in this study are normative. Data source this study i.e. Information 

Technology UMS. Research results, namely (1) the process of software license 

agreement between UMS with CV.Trijaya Technology Bizniz beginning with the 

product offerings of software called Microsoft Campus Agreement. After that the 

UMS determine the required software package and thereafter both parties make 

arrangements that are embodied in the form of the design contract. Of the Treaty 

has given birth to a rights and obligations between the parties. (2) legal form of 

protection, namely of the Agreement agreed upon by the two sides and in terms of 

dispute resolution, both parties chose to conduct deliberations outside the Court 

but if cannot be resolved with discussion it will be resolved through the efforts of 

the last of the Sukoharjo District Court because UMS is based in Sukoharjo. 

  

Keywords: agreement, license software, process and protection of law 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi 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 

http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Digital
http://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
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disimpan sedemikian rupa dalam komputer, data yang disimpan ini dapat berupa 

program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan 

yang diperlukan oleh  komputer untuk menjalankan perintah yang  dijalankannya.
1
 

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).
2
 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan perjanjian lisensi perangkat 

lunak. 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah proses 

perjanjian lisensi perangkat lunak antara Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan CV. Trijaya Technology Bizniz ?  (2) Bagaimanakah perlindungan hukum 

bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi perangkat lunak antara 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz ? 

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. (2) Ingin 

                                                 
1
   Amin Rois Sinung Nugroho. Berbisnis Software Gratis. Jakarta: PT Elek Media Komputindo. 

2009. Hal. 2. 
2
  Insan Budi Maulana, Lisensi Paten, Bandung, Citra Aditya bakti, 1996, hal. 41-46  
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mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

lisensi perangkat lunak antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. 

Trijaya Technology Bizniz 

Manfaat Penelitian  

Manfaan dari penelitian ini adalah : (1)Manfaat Teoritis yaitu Sebagai 

tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hak kekayaan 

intelektual, khususnya dalam perjanjian lisensi perangkat lunak melalui media 

elektronik. (2) Manfaat Praktis yang ada diuraikan sebagai berikut : (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.  

Metode Penelitian  

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Artinya 

penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata 

secara cermat dan seteliti mungkin
3
. (2)  sumber data dalam penelitian ini, yaitu (a) 

data primer (b) data sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut: (a) Data Primer 

yaitu pemberi lisensi perangkat lunak dan penerima lisensi perangkat lunak. (b) 

sumber data sekunder yaitu  sumber yang dipergunakan untuk mendukung dari 

hasil sumber data primer seperti buku-buku penunjang, hasil penelitian hukum, 

                                                 
3
 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafilka, Jakarta, 1996, hat. 15-16. 
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dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Hak Kekayaan Intelektual 

 Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, dapat diartikan sebagai Hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
4
 HKI 

sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena 

adanya kemampuan intelektual- intelektual manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang 

merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang atau manusia dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang 

memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk 

dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia 

tadi.
5
 Hak atas Kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum pada pemegang hak 

(atas) kekayaan intelektual tersebut mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan 

ekspresi yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu. 

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bertujuan untuk 

memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan 

                                                 
4
  Suyud Margono. Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang. 

Desain Industrti, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 

2001, Hal. 9  
5
 Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di 

Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 136. 
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penghargaan atas sebuah kreativitas. Alasan perlu adanya perlindungan hak 

kekayaan intelektual, antara lain: (a) Karya-karya intelektual yang dilahirkan 

seseorang dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. (b) Adanya 

pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai, apabila 

ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang 

melekat menumbuhkan konsepsi kepemilikan terhadap karya-karya intelektual 

tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai assets perusahaan. (c) 

Karya Intelektual merupakan Hak-hak alami, berdasarkan ketentuan pasal 27 (2) 

Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia “Setiap orang memiliki hak untuk mendapat 

perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan 

ilmiah, kesusasteraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.  (d) 

Perlindungan Reputasi, perlindungan Karya Intelektual merupakan wujud dari 

perlindungan reputasi perusaahaan dari pihak lain yang menggunakan karya 

Intelektual yang dimiliki secara tanpa hak/ijin. (e) Dorongan dan imbalan dari 

Inovasi dan Penciptaan, HKI merupakan bentuk kompensasi dan dorongan bagi 

orang untuk mencipta, hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka 

panjang.
6
 

Hak Cipta 

Hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan 

berbagai karya cipta yang dihasilkannya.
7
 hak cipta sebagai hak eksklusif 

mengandung dua esensi hak yaitu: Hak Ekonomi dan Hak Moral. 

                                                 
6
 Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan  Inteletual. Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 2001. Hal. 144.   
7
 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, 2011, 

Alumni, Bandung, Hal. 74. 
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ciptaan yang dilindungi hak cipta yaitu pada Pasal 12 ayat (1) UU no 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta berupa sebagai berikut: (a) buku, program 

komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lain. (b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis 

dengan itu, (c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, (d) Lagu atau musik tanpa teks, (e) Drama atau drama musikal, tari 

koreografi, pewayangan, dan pantomime, (f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti 

seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni 

terapan, (g) Artsitektur, (h) Peta, (i) Seni batik (j) Fotografi, (k) Sinematografi. 

Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya 

adalah hak dan kewajiban: suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain 

suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
8
 

Berdasarkan rumusan perjanjian di atas dijumpai beberapa unsur dalam 

suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut.
9
 (1) Perikatan (hubungan hukum). (2) 

Subyek hukum. (3) Isi (hak dan kewajiban). (4) Ruang lingkup (lingkup hukum 

harta kekayaan). 

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata adalah : (a) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang 

membuat perjanjian (Consensus) (b) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat 

perjanjian (Capacity) (c) Ada suatu hal yang tertentu (A certain subject matter) (d) 

Ada suatu sebab yang halal (Legal cause). 

Lisensi 

                                                 
8
   R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Nasional, Citra Aditya bakti, Bandung, 1988, Hal. 3 

9
 Ibid hal. 14. 
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Di dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan 

Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 adalah: “Lisensi adalah izin yang 

diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain 

untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak 

Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.” Lisensi, dalam pengertian yang lebih 

lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian tertulis dari pemberi lisensi 

dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian 

izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama 

dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Pemberian 

hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan 

Imbalan dalam bentuk pembayaran Royalti oleh penerima lisensi kepada penerima 

lisensi.
10

 

Ada dua kelompok lisensi yaitu:
11

 (1) Lisensi umum adalah lisensi yang secara 

umum dikenal di dalam praktek perdagangan yang merupakan pemberian izin dari 

satu pihak kepada pihak lain setelah melalui proses negosiasi antara kedua belah 

pihak, yaitu antara pemberi lisensi kepada penerima lisensi. (2) Lisensi paksa, 

lisensi wajib (compulsory license, non voluntary license) adalah pemberian izin 

yang diberikan tidak dengan sukarela oleh pemilik atau pemegang Hak Kekayaan 

Intelektual kepada penerima lisensi melainkan lisensi diberikan oleh suatu badan 

nasional yang berwenang. 

 

PEMBAHASAN 

                                                 
10

 Insan Budi Maulana,Op.Cit. Hal. 7. 
11

 Bimo Boediono Satyagraha, Penelitian hukum “Penentuan Persetujuan Royalty Dalam 

Perjanjian Lisensi antara Pemegang Lisensi dengan Pemberi Lisensi Penghasil Komponen 

Peralatan Lunak Komputer”, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, Hal. 20. 
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Proses Perjanjian Lisensi  Software Microsoft antara Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz. 

Proses lahirnya perjanjian Lisensi perangkat lunak antara Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan CV. Trijaya Technology Bizniz diawali 

dengan penawaran produk perangkat lunak Microsoft yang bernama Microsoft 

Campus Agreement yang dilakukan oleh CV. Trijaya Technology Bizniz dan 

status dari CV.Trijaya Technology Bizniz sendiri merupakan salah satu  reseller 

Microsoft yang ada di Indonesia.
12

 Produk Microsoft Campus Agreement terdiri 

dari beberapa paket yang setiap paket berisi berbagai perangkat lunak Microsoft, 

kemudian dari pihak UMS memilih paket mana yang diperlukan oleh UMS. Untuk 

setiap paket perangkat lunak yang ditawarkan oleh CV.TRIJAYA TECHNOLOGY 

BIZNIZ kepada UMS sudah tercantum harga setiap paket dan untuk harga tersebut 

sudah termasuk pembayaran royalty. Komunikasi yang dilakukan antara UMS 

dengan CV.TRIJAYA TECHNOLOGY BIZNIZ yaitu dengan via email dan via 

telephone, untuk via email digunakan untuk mengirimkan jenis-jenis paket 

perangkat lunak yang ditawarkan dan via telephone digunakan untuk penawaran 

harga serta komunikasi lain sebagainya. Apabila pihak pembeli lisensi/UMS sudah 

memilih paket perangkat lunak yang ditawarkan maka pihak penjual perangkat 

lunak/CV. Trijaya Technology Bizniz dan sudah ada suatu kesepakatan dari kedua 

belah pihak maka CV.Trijaya Technology Bizniz  datang ke UMS khususnya ke 

bagian IT UMS untuk melakukan kontrak / perjanjian lisensi perangkat lunak 

tersebut dan penyerahan produk yang telah diminati oleh pihak UMS,  di dalam 

proses perjanjian tersebut terlihat sederhana karena memang didalam kenyataannya 

                                                 
12

 Wawancara pribadi , Bp. Djoko (R&D CV.Trijaya technology Bizniz) tanggal 12 oktober 2013 

jam 10.34  WIB. 
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hal yang diperjanjikan tersebut memang termasuk perjanjian standart dan relative 

memakan biaya yang sedikit.
13

 

Setelah UMS setuju atas tawaran CV. Trijaya Technology Bizniz  , 

kemudian kedua belah pihak melakukan perancangan kontrak (Contract Drafting). 

Dalam perancangan kontrak perjanjian Lisensi perangkat lunak antara UMS 

dengan CV. Trijaya Technology Bizniz disusun untuk mewujudkan aspirasi dalam 

bahasa hukum sehingga kata demi kata dan kalimat yang tertuang dapat dibuktikan 

di mata hukum oleh masing-masing pihak. Kalimat yang tertuang tidak berupa 

kalimat yang ambigu, tidak jelas, tidak limitatif, dan tidak tegas. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam perjanjian Lisensi perangkat lunak  tersebut adalah  cara 

mengamankan dengan baik, hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak 

melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.  Kewajiban UMS  pada 

pokoknya wajib menjaga kerahasiaan perjanjian dengan cara :
14

 (1) UMS 

berkewajiban untuk membayar royalty untuk CV. Trijaya Technology Bizniz 

sebagaimana yang telah diperjanjikan. (2) UMS berkewajiban untuk tidak 

menyebarkan perangkat lunak yang berlisensi dengan cara apapun kepada pihak 

lain. 

Sementara Hak dari UMS dalam Perjanjian Lisensi perangkat lunak antara 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz 

adalah: (1) UMS berhak memasang dan menggunakan secara pribadi Perangkat 

Lunak dan memperbaharui apapun yang disediakan oleh Pemberi Lisensi (atas 

kebijakannya sendiri) dalam bentuk kode obyek di komputer pribadi yang dimiliki 

                                                 
13

 Wawancara pribadi, Bp. Fajar Suryawan,S.T,M.Eng SC,Ph.D ( ketua IT UMS ) tanggal 7 

oktober 2013 jam 13.00 WIB. 
14

 Wawancara pribadi, Bp. Fajar Suryawan,S.T,M.Eng SC,Ph.D ( ketua IT UMS ) tannggal 25 

Oktober 2013 jam 13.00 WIB. 
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atau diatur oleh UMS.(2) UMS berhak menggunakan Perangkat Lunak untuk 

penggunaan dan manfaat sendiri secara non-komersial. (3) UMS berhak 

menggunakan layanan lisensi perangkat lunak dari CV. Trijaya Technology Bizniz 

sampai berakhirnya masa perjanjian yang disepakati para pihak. (4) UMS berhak 

mendapatkan training dalam pelatihan pengoperasian perangkat lunak yang 

dibutuhkan oleh UMS. (5) UMS juga berhak untuk mendownload perangkat lunak 

lagi jika ada salah satu perangkat lunak mengalami gangguan/kerusakan selama 

masa penggunaan yang diperjanjikan. 

Yang  melatarbelakangi UMS dalam menjalin kerjasama perjanjian lisensi 

software Microsoft karena untuk kampus yang sudah terakreditasi harus memakai 

software yang legal dan untuk melegalkan software yang dipakai itu harus ada 

perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi perangkat lunak Microsoft di Indonesia sendiri 

dilakukan dengan riseler Microsoft yang ada dindonesia, dan perjanjian Lisensi 

perangkat lunak antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz yang beralamat di Jl. Pucang Anom Timur 23, Surabaya.
15

 

Software Microsoft campus agreement yang digunakan UMS pada saat ini yaitu :
16

 

(1) Winpro ALNG UpgrdSAPK OLV E 1Y Ent. (2) Winpro ALNG UpgrdSAPK 

OLV E 1Y Ent WAH. (3) OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPK OLV E 1Y Ent. (4) 

OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPK OLV E 1Y Ent WAH. (5) WinSvrStd ALNG 

LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 2Proc (1).  (6)WinSvrCAL ALNG LicSAPk OLV 

E 1Y Acdmc Ent DvcCAL. (7) SQLSvrStd ALNG OLV E 1Y Acdmc AP (1). (8) 

                                                 
15

 Wawancara pribadi, Bp. Fajar Suryawan,S.T,M.Eng SC,Ph.D ( ketua IT UMS ) tannggal 7 
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SQLCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent DvcCAL. (9) VSProwMSDN 

ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 

Software yang  ada didalam  Microsoft Campus Agreement belum dipakai 

disemua komputer yang ada dilingkup UMS dan software itu baru dipakai di 

segelincir komputer yang ada di UMS, menurut narasumber hal tersebut bisa 

terjadi karena beberapa kendala dan prosesi teknis.  

UMS memulai kerjasama dengan riseler Microsoft yang ada di Indonesia 

itu sejak tahun 2004 dan jangka waktu dari perjanjian tersebut yaitu 1 tahun, jadi 

setiap 1 tahun diadakan perpanjangan kontrak / perjanjian lisensi perangkat lunak 

tersebut.
17

 

 

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian 

Lisensi  Perangkat Lunak Microsoft Antara Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Dengan CV. Trijaya Technology Bizniz.  

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak 

persepsi.  Maka sebelumnya penulis mengurai tentang perlindungan hukum dalam 

makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit 

mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah 

perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang 

diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh 

aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh 

hukum terhadap sesuatu. 
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Perlindungan hukum dalam perjanjian lisensi perangkat lunak antara  

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz 

merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi 

pelanggaran HKI oleh orang  yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka 

dilihat dahulu pelanggaran/kesalahan yang  dibuat. Apabila pelanggaran tersebut 

terbilang ringan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan 

musyawarah namun apabila pelanggar tersebut harus terlihat harus diproses secara 

hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran yang fatal, maka akan dijatuhi 

hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang HKI yang dilanggar itu. 

Undang-Undang  bidang HKI mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman 

hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.
18

  

Bentuk Perlindungan hukum  yang diberikan dalam UU Hak Cipta 2002 

yaitu adanya larangan yang wajib dipatuhi dalam membuat perjanjian pemberian 

lisensi khususnya perjanjian lisensi perangkat lunak antara  Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz. Larangan 

tersebut diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) yang menyebutkan, perjanjian lisensi 

dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan 

perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan 

usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Larangan tersebut sifatnya tergolong sangat luas, karena perbuatan apa 

saja asal dapat menimbulkan kerugian di bidang perekonomian Indonesia sudah 

merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Kemudian tentang ketentuan yang 
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menyangkut persaingan usaha tidak sehat di atur dalam UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan 

yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain perjanjian yang 

menyangkut penetapan harga yang mengakibatkan pembeli yang satu harus 

membayar dengan harga yang berbeda dengan harga yang harus dibayar dengan 

pembeli lain untuk barang yang sama (Pasal 6). Maka untuk penjual perangkat 

lunak dalam hal ini CV. Trijaya Technology Bizniz dilarang untuk membuat harga 

yang berbeda-beda antara produk yang ditawarkan ke Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan Universitas lain. Kemudian larangan tentang pemasokan barang 

dengan cara melakukan jual beli atau menentukan harga barang yang sangat rendah 

dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar 

yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat (Pasal 20), tetapi menurut narasumber tidak hanya 

CV.Trijaya Technology Bizniz yang nenawarkan lisensi perangkat lunak Microsoft 

dalam hal ini yaitu Microsoft Campus Agreement. Banyak reseler-reseler 

Microsoft yang diindonesia menawarkan kepada UMS perangkat lunak tersebut 

dan alasan mengapa UMS memilih CV.Trijaya Technology Bizniz karena harga 

lisensi perangkat lunak Microsoft yang ditawarkan tergolong paling murah 

daripada reseler-reseler Microsoft yang lain.
19

 Dilihat dari hal tersebut menurut 

penulis maka pihak Microsoft terutama Microsoft yang ada di Indonesia harus 

member himbauan kepada reseler-reseler Microsoft yang ada di Indonesia untuk 

tidak saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, maka dengan hal tersebut 

tidak akan menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat.  
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Secara konseptual, perlindungan hokum dalam perjanjian llisensi dapat 

juga berupa cara penyelesaian sengketa atau penanganan perkara HKI khususnya 

dalam perkara lisensi. Di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan 

atau diluar pengadilan. Apabila diselesaikan melalui jalur pengadilan maka dapat 

secara perdata maupun pidana. Melalui jalur di luar pengadilan, maka sering 

dikenal dengan penyelesaian menggunakan jalur Alternative Dispute Resolution 

(ADR).
20

 Para pihak jika terjadi suatu permasalahan/sengketa dalam pelaksanaan 

perjanjian lisensi perangkat lunak antara  Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan CV. Trijaya Technology Bizniz. Menurut perjanjian lisensi perangkat 

lunak  antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz, bentuk perlindungan penyelesaian sengketa bisnis perjanjian 

lisensi perangkat lunak antara  Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. 

Trijaya Technology Bizniz diusahakan oleh masing-masing pihak diselesaikan di 

luar pengadilan. Penyelesaian dengan cara tersebut dipilih karena proses didalam 

peradilan yang dianggap tidak efektif dan efisien karena prosesnya membutuhkan 

waktu yang sangat lama, biayanya mahal, prosedur berbelit-belit, tidak ada 

jaminan kerahasiaan,dan putusannya bersifat menang- kalah (win-lose solution). 

Namun apabila penyelesaian sengketa perjanjian antara Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya Technology Bizniz
 
 tidak dapat 

diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka kedua belah pihak sesuai dengan 
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dictum (isi) perjanjian untuk diselesaikan melalui upaya terakhir yaitu di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo karena UMS berkedudukan di wilayah SSukoharjo.
21

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Sesuai  sistematika penulisan skripsi dan pembahasan, maka  langkah 

berikutnya untuk mendapatkan kesimpulan terakhir dan saran oleh penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: (1) Proses perjanjian Lisensi perangkat lunak 

antara Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz diawali dengan penawaran perangkat lunak Microsoft dari 

CV.TRIJAYA TECHNOLOGY BIZNIZ selaku salah satu riseler Microsoft yang 

ada di Indonesia  menawarkan produk Microsoft Campus Agreement kepada UMS. 

Setelah UMS menetukan paket perangkat lunak yang dibutuhkan maka selanjutnya 

kedua belah pihak membuat perjanjian diwujudkan dalam bentuk perancangan 

kontrak (Contract Drafting). Dari perancangan kontrak tersebut telah melahirkan 

suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam aturan yang ada bahwa 

lisensi hak cipta harus dibuat dengan dasar perjanjian (Pasal 45 Ayat (1) UU Hak 

Cipta 2002) dan untuk syarat terjadinya perjanjian terdiri dari subyektif perjanjian 

yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1)  KUHPerdata dan syarat obyektif yang 

diatur di dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata. Dari aturan yang ada perjanjian 

lisensi perangkat lunak antara UMS denga CV.TRIJAYA TECHNOLOGY 

BIZNIZ sudah memenuhi peraturan yang ada. (2) Bentuk Perlindungan hukum 

didalam perjanjian lisensi perangkat lunak antara UMS denga CV.TRIJAYA 
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TECHNOLOGY BIZNIZ  adalah dari perjanjian yang telah  disepakati kedua 

belah pihak dan dalam hal penyelesaian sengketa, kedua belah pihak memilih 

melakukan musyawarah di luar pengadilan Namun apabila  tidak dapat 

diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan melalui upaya terakhir 

yaitu di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena UMS berkedudukan di wilayah 

Sukoharjo. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam UU Hak Cipta No 

19 Tahun 2002 yaitu dalam Pasal 47 Ayat (1) dalam hal ini perjanjian lisensi 

perangkat lunak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada namun dalam hal 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  yang diatur dalam 

UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 6  dan Pasal 20 belum sesuai dengan realita 

perjanjian lisensi perangkat lunak tersebut karena masih banyak antara riseler-

riseler Microsoft yang diindonesia melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. 

Saran 

 Saran dalam suatu karya ilmiah adalah mutlak diperlukan demi perbaikan 

suatu penelitian empiris dilapangan. Untuk itu penulis menguraikan sebagai 

berikut: (1) Terhadap para pihak yang terlibat di dalam perjanjian lisensi perangkat 

lunak antara  Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan CV. Trijaya 

Technology Bizniz sebaiknya dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan 

kesepakatan di dalam kontrak perjanjian dan sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga mencegah terjadinya permasalahan hukum yang timbul 

dikemudian hari akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu 

pihak dalam perjanjian tersebut. (2) Perlu adanya pengawasan pemerintah dalam 

mengecek setiap perjanjian-perjanjian lisensi perangkat lunak supaya isi perjanjian 

tidak merugikan perekonomian nasional. Hal ini penting karena selama ini Penulis 
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belum melihat peran pemerintah secara aktif preventif dalam mengecek ataupun 

memantau isi setiap perjanjian lisensi perangkat lunak yang dibuat oleh riseler 

dengan konsumen. Selama ini perlindungan hukum yang diberikan pemerintah 

melalui instrumen UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 dan UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya 

bersifat represif. Pemerintah hanya mampu bertindak memberikan sanksi dan tidak 

mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. 

Perlunya pengawasan dari pihak Microsoft untuk riseler-riseler Microsoft yang ada 

di Indonesia terutama agar tidak  melakukan persaingan usaha yang sehat dan 

sesuai dengaan peraturan perundang-undangan yang ada karena didalam 

kenyataanya masih banyak riseler-riseler Microsoft yang berusaha saling 

menjatuhkan dengan cara menawarkan harga dibawah riseler lainnya, untuk 

mencegah hal tersebut seharusnya pihak Microsoft memberikan patokan harga agar 

riseler-riseler tersebut tidak saling menjatuhkan dan melakukan persaingan usaha 

yang sehat. 
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