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ABSTRAK

PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG TENTANG HUKUM PATEN

OLEH

AULIA MARTHA DINANDA

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan konsep yang
abstrak, karena bentuk kepemilikannya tidaklah nyata (intangible). Penegakan
hukum HKI akan berjalan baik apabila ada kesadaran, pengakuan, dan
penghargaan terhadap HKI oleh masyarakat dengan tidak menggunakan atau
memanfaatkan HKI milik orang lain tanpa ijin, yang akan merugikan pemiliknya.
Perolehan paten di Indonesia termasuk kategori rendah. Berdasarkan data World
Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2015, dari 9153 paten
yang terdaftar di Indonesia, paten dalam negeri hanya sebesar 1058 paten.
Fakultas teknik yang banyak mengkaji teknologi memiliki peluang lebih dan
diharapkan dapat turut menyumbangkan suatu invensi bagi negara. Kurangnya
pendaftaran paten di Indonesia karena masih kurangnya informasi yang didapat
masyarakat tentang hak paten. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin lebih jauh
mengetahui 1. bagaimana pengetahuan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas
Lampung tentang paten? 2. bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Teknik
Universitas Lampung terhadap pengetahuan tentang paten? 3. apakah Dosen di
perkuliahan atau praktek menerangkan tentang invensi paten?

Penelitian ini mengkaji persepsi dengan pendekatan hukum dengan interdisipliner
ilmu hukum yaitu psikologi hukum. Pendekatan masalah dilakukan dengan
pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kuesioner, dan
melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang
telah ditentukan. Penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas pada tahun
2017-2018, dengan narasumber yang terdiri dari Mahasiswa Fakultas Teknik
Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin dan Dosen Fakultas Teknik Universitas
Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pertama, Pengetahuan
mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung tentang paten masih kurang,
dari tujuh (7) pertanyaan yang diajukan mengenai hukum paten jawaban
mahasiswa pada enam (6) pertanyaan menunjukkan bahwa sebagian besar
mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung kurang mengetahui tentang
hukum paten terkait pengetahuan tentang paten yang bersifat dasar seperti jenis
paten, obyek paten, subyek paten, dan lain-lain. Kedua, Persepsi mahasiswa
Fakultas Teknik Universitas Lampung terhadap pengetahuan tentang paten adalah
suka tetapi kurang mengetahui. Keinginan mahasiswa untuk dapat memiliki hak
paten cukup besar akan tetapi tidak diikuti dengan ketertarikan mahasiswa untuk
mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan paten. Ketiga, Dosen pada



perkuliahan atau praktek untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai
paten bagi mahasiswa masih kurang dan belum dapat memotivasi mahasiswa
untuk tertarik terhadap hal-hal terkait dengan paten, namun hal ini tidak sama
dengan dosen yang mengatakan sudah cukup memberikan pengetahuan dan
informasi tentang paten kepada mahasiswa dalam perkuliahan, serta dorongan
untuk mendukung mahasiswa agar mampu menciptakan suatu invensi.

Kata Kunci : Persepsi mahasiswa, HKI, paten
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang terjadi di dunia meliputi banyak hal, baik perkembangan

sosial, perkembangan teknologi, serta perkembangan sejarah dan budaya.

Perkembangan yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia tersebut

menjadi semakin luas dan kompleks meninggalkan bentuk awalnya. Wujud

perkembangan ini dapat kita lihat pada terus berkembangnya teknologi mutakhir.

Semakin mutakhir teknologi yang digunakan suatu negara menunjukkan semakin

maju dan moderen negara tersebut.

Terhadap perkembangan tersebut di atas diperlukan suatu peraturan yang dapat

melindungi ide oleh seseorang yang telah memajukan teknologi tersebut.

Perlindungan suatu ide atau karya tersebut melalui Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) yang merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual

Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum (bahasa Jerman)1, yakni hak yang

timbul dari hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang

berguna untuk manusia yang memiliki nilai ekonomis.

Perlindungan HKI semakin penting dan bahkan menjadi mutu keharusan setelah

dicapainya kesepakatan GATT pada tahun 1986 yang melahirkan TRIPs (Trade

1 Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi
Era Globalisasi, UIR Press, Pekanbaru, 2010, hlm 2



2

Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPs bertujuan untuk

melindungi dan menegakkan Hak Kekayaan Intelektual guna mendorong

timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni

dan sastra, sehingga bermuara pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.2

Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang meratifikasi perjanjian GATT

mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs ke

dalam suatu sistem hukum HKI Indonesia secara konsisten. Kewajiban ini

direspon oleh pemerintah Indonesia dengan membuat peraturan dan mengadakan

amandemen terhadap Undang-Undang HKI.3 Pada bidang teknologi, Indonesia

juga merevisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (yang selanjutnya disebut UU

Paten) sebagai bentuk konsistensinya tersebut.

Bila dibandingkan dengan hak milik kebendaan yang lain, HKI merupakan

konsep yang abstrak, karena bentuk kepemilikannya tidaklah nyata (intangible).

Hal ini berarti bahwa kepemilikan hanya tercatat dalam format hak yang biasanya

berupa sertifikat dan dalam pelaksanannya memerlukan tindakan hukum. Oleh

karena konsep dari HKI yang abstrak maka hal tersebut banyak disalahgunakan

oleh masyarakat. Maka penegakan hukum HKI akan berjalan baik apabila ada

kesadaran, pengakuan dan penghargaan terhadap HKI oleh masyarakat dengan

tidak menggunakan atau memanfaatkan HKI milik orang lain tanpa ijin, yang

akan merugikan pemiliknya.

2 Afrillyana Purba, dkk., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan
Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. V.
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HKI di Indonesia terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup:

a. Hak Paten
b. Hak Desain Industri
c. Hak Merek
d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
e. Hak Rahasia Dagang, dan
f. Hak Perlindungan Varietas Tanaman4

Payung hukum dalam bidang teknologi adalah hak paten. Paten berkaitan dengan

pemberian hak eksklusif kepada pemegang paten untuk menjadikan kepemilikan

terhadap suatu penemuan barunya, baik dalam bentuk suatu produk atau

merupakan suatu proses tertentu. Temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah

ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru cara kerja, yang

kesemuanya disebut invensi harus mengandung langkah inventif (inventive step),

yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari hasil penemuan

sebelumnya5.

Berdasarkan lisensi paten, sebuah penemuan dapat menjadi sumber kekayaan

material bagi inventor dan pemegang hak paten dalam bentuk imbalan royalti.

Sedangkan bagi pemegang lisensi paten, invensi merupakan sumber keuntungan

ekonomi karena ikut memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada

konsumen.6 Dengan adanya keuntungan bagi inventor dalam bentuk royalti

tersebut, serta adanya perlindungan hukum atas invensi yang telah diciptakan

diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat berlomba melakukan

4 Usman Rahmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 18.

5 OK. Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 227

6 Rachmat Zuliono, Tesis: Upaya Penegakkan Hukum sebagai Perlindungan Hukum Bagi
Pemegang Paten di Kota Surabaya, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm. 4.
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kegiatan untuk menciptakan suatu penemuan-penemuan dibidang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan

juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Para inventor diharapkan dapat

termotivasi apabila hasil kerja intelektualnya dihargai dengan layak dan

memperoleh balasan yang juga sepadan. Indonesia sebagai negara berkembang

perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya

saingnya, salah satunya dalam bidang penemuan teknologi baru. Banyak kasus

penemuan paten yang kurang menguntungkan Indonesia.

Perolehan paten di Indonesia termasuk kategori rendah. Berdasarkan data World

Intellectual Property Organization (WIPO), dari 9.153 paten yang terdaftar di

Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 8.095 paten atau 89 persen merupakan paten

yang berasal dari luar negeri, sedangkan paten dalam negeri hanya sebesar 1.058

paten.7 Jumlah permohonan paten Indonesia ke WIPO selama tahun 2016 tercatat

sebanyak 15 permohonan.8

Menurut Pembantu Asisten III Menristek, Chandra Manan Mangan9 pada lembaga

paten internasional untuk tempe (tempeh istilah asingnya) yang terdaftar atas

nama peneliti Indonesia hanya 3 tiga buah, sedangkan oleh peneliti asing 15

paten. Kursi rotan yang juga merupakan karya cipta tradisional bangsa Indonesia

juga telah dipatenkan oleh pihak asing. Paten rancang bangun rotan di Amerika

Serikat sebanyak 193 buah sedangkan di Indonesia hanya memiliki 7 buah saja.

7 http://www.kemenperin.go.id/artikel/17837/HKI-dan-Inovasi-Berperan-Tingkatkan-
Daya-Saing-Industri diakses pada 25 Agustus 2017 13:43

8 https://www.patenindonesia.com/?p=760/Paten-Indonesia-ke-WIPO-Meningkat-Dua-
Kali-Lipat

9 Suyono, Transformasi Sikap Masyarakat Terhadap Iptek Dan Kesadaran HAKI
Menunjuk Kesejahteraan Masyarakat dan Persaingan Global dalam Bunga Rampai Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) Kumpulan Esai, (Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI
Indonesia), 2001, hlm. 89.
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Maka dapat dikatakan semakin tinggi angka pengajuan hak paten di suatu negara,

semakin maju negara tersebut.

Hal yang perlu dikaji melalui pendekatan sistem hukum10 adalah aspek budaya

hukum (culture of law). Iklim budaya Indonesia menawarkan sesuatu yang

berbeda dari budaya-budaya negara barat. Di Indonesia banyak pencipta atau

penemu sangat “berbaik hati” apabila ciptaannya atau temuannya diperbanyak

atau diumumkan oleh orang lain. Pencipta atau penemu kita akan dengan senang

hati memperkenalkan temuan dan hasil temuan mereka kepada publik luar

(pejabat Luar Negeri) pada saat ada kunjungan ke pabrik atau berbagai pusat

industri.

Hak paten merupakan hak yang dapat diperoleh oleh inventor melalui suatu

proses pengajuan hak paten dan invensi dapat ditemukan tidak hanya bagi peneliti

profesional atau seseorang yang bekerja sebagai peneliti, akan tetapi semua orang

dapat menjadi seorang inventor. Terlebih bagi mahasiswa-mahasiswi yang

menempuh pendidikan tinggi pada fakultas teknik di Indonesia (seperti teknik

elektro, teknik mesin, teknik ilmu komputer, dan lainnya) sangat diharapkan dapat

turut serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Beberapa universitas negeri maupun swasta di Indonesia sudah mendorong

mahasiswa untuk melakukan kegiatan penemuan, bahkan beberapa universitas

menjadikan syarat untuk lulus dari fakultas tersebut. Namun banyak mahasiswa

yang sudah menghasilkan suatu invensi hanya menjadikannya syarat sebagai

10 Sistem hukum menurut Friedman, adalah satu keseluruhan yang terdiri dari komponen
berikut:

a. Substantif (norma/kaidah, asas hukum)
b. Structure (struktur hukum)
c. Culture (budaya hukum)



6

kelulusan tersebut saja, dan mereka dengan senang hati apabila hasil temuannya

tersebut digunakan atau didaftarkan oleh orang lain. Hal yang seperti ini yang

membuat Indonesia miskin hak paten.

Hak Paten merupakan hak monopoli yang dapat diperoleh dengan mendaftarkan

produknya. Kurangnya pendaftaran paten di Indonesia ditengarai karena masih

kurangnya informasi yang didapat masyarakat tentang hak paten atau karena

persepsi dari masyarakat bahwa pendaftaran paten akan mengeluarkan biaya yang

tinggi dan proses waktu yang lama. Akan tetapi disaat hasil temuan yang bahkan

sudah turun-temurun dilakukan atau dikonsumsi di Indonesia dipatenkan oleh

negara lain, masyarakat akan beramai-ramai menyalahkan pemerintah yang

mereka anggap bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

Seperti yang terjadi pada saat peneliti Jepang mempatenkan tempe sebagai

temuannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia

terhadap HKI. Paten atas tempe yang dimiliki Jepang merupakan proses yang

berbeda dari pembuatan tempe yang ada di Indonesia, tempe milik Jepang adalah

tempe yang memiliki kandungan antioksidan.11 Bahkan sejak 1986, sudah ada

hasil riset tempe anti kolesterol yang dipatenkan di Amerika Serikat.12 Hal-hal

seperti ini harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk terus dapat

mensosialisasikan pentingnya pendaftaran-pendaftaran suatu hasil temuan dalam

bidang hak kekayaan intelektual agar segala kerja keras mereka dapat terlindungi

dan juga dapat memberikan keuntungan secara ekonomis dan memajukan

masyarakat.

11 https://www.antaranews.com/berita/93539/paten-tempe-di-ln-tak-perlu-ditanggapi,
diakses pada 09 April 2018.

12Ibid.
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Pengetahuan mengenai paten harus diberikan kepada masyarakat sedini mungkin,

dan dapat dilakukan melalui sosialisasi ataupun seminar-seminar secara umum.

Terutama pemberian pengetahuan tentang paten pada proses belajar mengajar di

perkuliahan atau tingkat universitas. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang

dilakukan dengan salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Unila, Billy

Mulia Wibisono mengatakan bahwa bahkan tidak ada informasi yang dijelaskan

mengenai hak paten yang berguna bagi hasil penemuan yang mereka temukan

dalam perkuliahan.

Maka dalam karya tulis ini mencoba membahas berbagai permasalahan yang

terjadi dalam aspek paten di Indonesia, khususnya di lingkungan Fakultas Teknik

Universitas Lampung. Dan berdasarkan uraian di atas maka penulis akan

melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: Persepsi Mahasiswa

Fakultas Teknik Universitas Lampung tentang Paten.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dari usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung

tentang paten?

2. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung

terhadap pengetahuan tentang paten?

3. Apakah Dosen pada perkuliahan atau praktek menerangkan tentang invensi

paten?
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2. Ruang Lingkup

a. Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum perdata khususnya Hak Kekayaan

Intelektual, dengan kajian mengenai persepsi mahasiswa Fakultas Teknik

Universitas Lampung tentang paten. Ruang lingkup lokasi dan waktu penelitian

dilaksanakan Tahun 2017.

b. Lingkup Bidang Bahasan

1) Pengetahuan mahasiswa teknik Universitas Lampung tentang paten.

2) Persepsi mahasiswa teknik Universitas Lampung terhadap pengetahuan

tentang paten.

3) Apakah Dosen di perkuliahan atau praktek menerangkan tentang penemuan

paten dibidang elektro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

A. Tujuan Objektif:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengetahuan mahasiswa

Fakultas Teknik Universitas Lampung tentang paten.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas

Teknik Universitas Lampung terhadap pengetahuan tentang paten.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dosen di perkuliahan atau praktek

menerangkan tentang penemuan paten dibidang elektro.
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B. Tujuan Subjektif:

Penelitian ini digunakan sebagai bahan penyusunan penelitian hukum yang

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini

termasuk dalam pelaksanaan Dharma Penelitian. Peneliti berharap penelitian ini

dapat memberikan penjelasan dan pemahanan lebih mendalam mengenai

perlindungan hukum HKI khususnya berkaitan dengan persepsi mahasiswa

fakultas teknik Universitas Lampung tentang hak paten. Harapan peneliti, ke

depan penelitian ini dapat dijadikan pedoman penelitian mengenai hak paten pada

penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis bagi:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan

pendalaman pengetahuan tentang pengertian tentang paten, obyek paten,

syarat pengajuan paten, serta pengetahuan lain tentang paten dan pengetahuan

akan pentingnya perlindungan hak paten bagi dunia pendidikan khususnya

dalam bidang teknologi, sehingga ke depan dunia pendidikan bersama

masyarakat mampu berkembang dengan teknologi-teknologi yang lebih

mutakhir;
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2. Bagi Fakultas Teknik Universitas Lampung, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran maupun saran yang membangun, bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang HKI lebih khususnya yang

membahas mengenai hak paten dalam proses perkuliahan di fakultas teknik

Universitas Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio dan dalam bahasa Inggris disebut

perception yang artinya tanggapan. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan,

bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah

pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau

mengartikan sesuatu.13 Persepsi adalah suatu proses penginderaan oleh indera

manusia yang merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam

menanggapi gejala yang ada di sekitar.

Pendapat beberapa ahli yang telah memberikan pengertian tentang persepsi, yaitu:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi berarti tanggapan (penerimaan)

langsung dari sesuatu melalui panca inderanya. Menurut Laura A. King, persepsi

adalah proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan

makna atau proses menemukan pola-pola bermakna dari informasi sensoris.14

13 Muslichah Zarkasi dalam Harold J. Leavitt, Psikologi Manajemen: Edisi Keempat,
(Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 27

14 Laura A. King, Psikologi Umum: Sebuah Pengantar Apresiatif, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2007), hlm.225.
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Bimo Walgito berpendapat persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh

proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu

melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.15

Harvey dan Smith mengatakan persepsi adalah suatu proses membuat penilaian

(judgement) atau membangun kesan (impression) mengenai berbagai macam hal

yang terdapat di lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan

kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut.16

Menurut pengertian dari beberapa ahli di atas, yang penulis simpulkan secara

sederhana yaitu persepsi merupakan proses manusia dalam menanggapi suatu

stimulus yang didapat dari gejala di sekitar melalui alat indera dalam membuat

penilaian atau membangun kesan yang akan menimbulkan pemaknaan oleh

individu.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan

persepsi ada 3 (tiga), yaitu:

1) Obyek yang dipersepsi

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus

dapat datang dari luar individu yang mempresepsi, tetapi juga dapat datang dari

dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima

yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar

individu.

15 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005),
hlm.99.

16 Harvey & Smith dalam Yeni Widyastuti, Psikologi Sosial,( Yogyakarta: Graha Ilmu,
2014), hlm.34.
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2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping

itu juga harus ada sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima

reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat

untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian,

yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.17

Menurut Stephen P. Robins, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi persepsi

seseorang, yaitu:

a) Inidvidu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang

apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang

dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan,

dan harapannya.

b) Sasaran dari persepsi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu

biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap

sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam

kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan

17 Bimo Walgito, Op.Cit., hlm. 101
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seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis

dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

c) Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi

tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut

berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.18

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa dalam

pembentukan persepsi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti

pengalaman, situasi, obyek yang dipersepsikan, sifat dan sikap individu,

lingkungan dan lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam pembentukan persepsi

adalah sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan

harapannya. Sedangkan faktor eksternal dalam pembentukan persepsi yaitu obyek

yang dipersepsikan, situasi, dan lingkungan.

3. Obyek Persepsi

Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dapat menjadi obyek persepsi. Dengan

kata lain obyek persepsi sangat banyak meliputi segala hal. Obyek persepsi dapat

berupa benda ataupun manusia lain. Banyaknya obyek yang dapat dipersepsi,

maka dilakukan sebuah klasifikasi.

Menurut Bimo Walgito obyek persepsi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

1) Obyek non-manusia

18 Stephen P. Robins dalam Ben Fauzi Ramadhan, Skripsi: Gambaran Persepsi
Keselamatan Berkendara Sepeda Motor Pada Siswa/i Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor
Tahun 2009, Depok: Universitas Indonesia, 2009, hlm 8.
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2) Obyek manusia

Obyek persepsi yang berwujud manusia ini disebut person perception atau juga

ada yang menyebutkan sebagai social perception, sedangkan persepsi yang

berobyekan non-manusia, hal ini sering disebut nonsocial perception atau juga

disebut sebagai things perception.19

4. Proses Pembentukan Persepsi

Damayanti menggambarkan proses pembentukan persepsi dalam sebuah skema,

di bawah ini:

Gambar 1 Skema Proses Pembentukan Persepsi.20

Proses pembentukan persepsi dimulai dari penerimaan rangsangan sensasi oleh

indera manusia terhadap suatu obyek, setelah data dari rangsangan sensasi

diterima dilakukan penseleksian atas data yang masuk ke dalam otak manusia

untuk diproses lebih lanjut. Data yang sudah diseleksi akan diorganisir

berdasarkan ciri-ciri yang ada pada obyek yang dipersepsikan. Data yang sudah

diorganisasikan akan ditafsirkan oleh manusia yang akan menghasilkan sebuah

persepsi. Dalam proses pembentukan persepsi tersebut manusia dipengaruhi oleh

19 Bimo Walgito, Op.Cit., hlm.108.
20 Damayanti dalam Ben Fauzi Ramadhan, Op.Cit., hlm. 7.
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faktor-faktor internal dan eksternal, seperti lingkungan, pengalaman dan proses

belajar.

5. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang

dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Persepsi positif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal

tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatnnya.

2) Persepsi negatif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak

selaras dengan obyek yang dipersepsi.21

B. Mahasiswa

Mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai individu atau

orang yang belajar di perguruan tinggi.22 Pengertian mahasiswa dalam peraturan

perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi),

pengertian mahasiswa diatur dalam Pasal 1 angka 15, Mahasiswa adalah peserta

didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Pendidikan pada perguruan tinggi

merupakan suatu pendidikan lanjutan atau pendidikan tinggi setelah individu

21. Irwanto dalam Gisella Arnis Grafiyana, Skripsi: Pengaruh Persepsi Lebel Peringatan
Bergambar Pada Kemasan Rokok Terhadap Minat Merokok Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015,
hlm. 18.

22Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/mahasiswa, pada tanggal 30
April 2018.
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menyelesaikan pendidikan pada bangku sekolah dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 12 tahun.

Pasal 1 angka 2 UU Pendidikan Tinggi mengatur pengertian tentang pendidikan

tinggi, yaitu pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,

program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sedangkan arti perguruan tinggi dalam perundang-undangan diatur pada Pasal 1

angka 6 UU Pendidikan Tinggi yaitu, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan

yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai mahasiswa dalam UU Pendidikan Tinggi diatur

dalam Pasal 13 sampai Pasal 14, yang berbunyi:

Pasal 13
(1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan

dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri
di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau
profesional.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif
mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian
kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan
suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan,
intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran
dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat,
minat, potensi, dan kemampuannya.

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan
kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu
yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan
Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya
akademik.
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Pasal 14
(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui

kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses
Pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

C. Fakultas Teknik Universitas Lampung23

Fakultas Teknik Univeristas Lampung pertama kali didirikan tahun 1968 dengan

surat Keputusan Ketua Presidium Universitas Lampung yang waktu itu dijabat

oleh Gubernur Daerah Propinsi Lampung yaitu Zainal Abidin Pagar Alam dengan

Surat Keputusan Nomor 227/KPTS/Presd/1968 tanggal 5 juli 1968, tetapi karena

kekurangan tenaga pengajar/dosen pada waktu itu Fakultas Teknik Universitas

Lampung tidak dapat bertahan lebih dari tiga tahun.

Rapat Senat Universitas Lampung tanggal 16 Juli 1972 dengan menanggapi

pendapat Direktur Pendidikan Tinggi, maka Fakultas Teknik pada pendirian yang

pertama ini dibubarkan dan para mahasiswa dilampung pada fakultas-fakultas

dalam lingkungan Universitas Lampung dan lain universitas.

Atas insiatif para pejabat (sarjana-sarjana teknik) yang kebetulan memegang

peranan penting di Propinsi Lampung dan berkerjasama dengai Universitas

lampung, usaha pembentukan kembali Fakultas Teknik dimasukkan kembali

dalam konsep Program Opersional Universitas Lampung tahun 1977. Untuk

maksud ini, pada tanggal 13 Januari 1978 dibentuk panitia pendiri Fakultas

Teknik Universitas Lampung yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Sitanala Arsyad,

23 Sejarah Fakultas Teknik Universitas Lampung, http://eng.unila.ac.id/sejarah/, pada
tanggal 30 April 2018
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Rektor Universitas Lampung pada waktu itu, dan wakil ketua Ir. Sigit Raharjo

(Kepala Dinas pekerjaan Umum Tingkat I Propinsi Lampung). Realisasi

pembentukan Fakultas Teknik ini berupa Surat Keputusan Rektor Unila Nomor

03/KPTS/R/1979 tanggal 8 Januari 1979, dengan nama Fakultas Teknik Sipil

(persiapan) Universitas Lampung.

Dengan perjuangan yang gigih dari staf pimpinan Universitas Lampung dan

Fakultas Teknik, maka pada bulan September 1982 Fakultas Teknik Universitas

Lampung pendapat pengakuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden

Republik Indonesia No. 43 tahun 1982 tanggal 7 September 1982 tentang Susunan

Organisasi Universitas dengan nama Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT). Atas

dasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, maka

diterbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 93/KPTS/R/1982 tanggal 23

Nopember 1982 tentang penyelenggaraan Program D3 pada Fakultas Non Gelar

Teknologi Universitas Lampung.

Dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang

Sistem Pendidikan Nasional maka Universitas Lampung mengusulkan perubahan

Fakultas Non Gelar Teknologi menjadi menjadi Fakultas Teknik. Pendirian

Fakultas Teknik dituangkan dengan SK Mendikbud No. 035/KPTS/O/1991,

tanggal 6 Juni 1991 tentang Pembentukan Program Sarjana Jurusan Sipil. Dengan

demikian Fakultas Teknik Universitas Lampung mengelola:

a. Program D3 Teknik Jurusan sipil yang berbentuk Pendidikan Profesional

dengan memakai Sistem paket
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b. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil yang berbentuk Pendidikan

Akademik dengan memakai sistem kredit semester (sks).

Tahun 1998 mulai dibuka Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin berdasarkan

SK Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tanggal 27 April 1998 Nomor

084/D/KEP/1998. Sedangkan Teknik Kimia mulai dibuka pada tahun 1999.

Dengan demikian hingga saat ini Fakultas Teknik Unila telah memiliki 4 jurusan

program sarjana, yaitu: Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik

Kimia. Untuk program diploma, terdiri dari 4 program diploma, yaitu: D3 Teknik

Sipil, D3 Teknik Survey dan Pemetaan (berdiri tahun 1998), D3 Arsitektur

Landscape (berdiri tahun 1998), dan D2 Teknik Mesin produksi dan Perawatan

yang berdiri pada tahun 2003. Pada tahun ajaran 2004/ 2005 Jurusan Teknik Sipil

membuka program baru yaitu Program Non Reguler Teknik Sipil, dan pada tahun

2005 Jurusan Teknik Elektro membuka program baru yaitu Program Non Reguler

Teknik Elektro.

Dengan demikian Fakultas Teknik Universitas Lampung sampai dengan saat ini

telah mengelola:

1. Program D3 Teknik Jurusan Teknik Sipil

2. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil

3. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro

4. Program Sarjana Teknik Jurusan teknik Mesin

5. Program D2 Teknik Jurusan Teknik Survey dan Pemetaan

6. D3 Arsitektur Landscape

7. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Kimia
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8. D2 Teknik Mesin produksi dan Perawatan

9. Program Non Reguler Teknik Sipil

10. Program Non Reguler Teknik Elektro

Kegiatan Fakultas Teknik dititikberatkan pada bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian pada masyarakat. Pada bidang pendidikan Fakultas Teknik seialu

berusaha meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi prasarana maupun tenaga

pendidikannya.

Pada awal berdirinya, Fakultas Teknik masih memerlukan tenaga bantuan dari

luar Universitas Lampung, secara bertahap dengan bertambahnya tenaga tetap

maka bantuan tenaga pengajar dapat dikurangi. Prasarana praktikum dan bengkel

diadakan pula secara bertahap, bahkan untuk alat bengkel baru tersedia tahun

1990. Sesuai dengan tujuan pendidikan profesional yaitu mencetak tenaga

terampil maka penambahan alat bengkel selalu diusahakan dan dilaksanakan

sesuai dengan kurikulum yang ada.

Kegiatan penelitian dan rekayasa sipil masih merupakan tantangan bagi para

sivitas akademika. Penelitian bagi dosen telah dilakukan sejak tahun 1980 dan

makin lama jumlah kegiatan semakin meningkat. Disadari oleh pemerintah

bahwasannya peningkatan mutu pendidikan tinggi sangat penting. Oleh karena

itu, pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama dengan pemerintahan Jepang

yang dikoordinir oleh proyek HEDS (Higher Education and Development

Support).

Program-program yang dikembangkan melalui kerjasama dengan proyek HEDS,

antara Lain: pengiriman tenaga pengajar untuk studi ke pasca sarjana,
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menyelenggaiakan penataran-penataran bagi staf pengajar, mengadakan lokakarya

kepemimpinan, mengadakan pelatihan administrasi akademik, membantu

pengadaan buku-buku perpustakaan (91 Judul) dan jurnal-jurnal teknik,

membantu pengadaan alat-alat laboratorium, khususnya untuk laboratorium yang

ada di Jurusan Teknik Sipil.

Pada tahun 1998, Fakultas Teknik, khususnya Jurusan Teknik Sipil mendapatkan

bantuan dari proyek DUE (Development of Undergraduate Education) yang

sumber dananya berasal dari Bank Dunia. Bantuan dari proyek tersebut berjalan

selama 5 tahun dengan fokus kegiatan berupa pengembangan laboratorium,

fasilitas pembelajaran, pengembingan SDM untuk melakukan studi lanjut, buku

referensi dan lain-lain.

Pada saat ini, baik dosen maupun mahasiswa Teknik Sipil sudah merasakan

manfaat dari proyek DUE tersebut dan berdampak pada peningkatan mutu

pendidikan. Pada waktu yang bersamaan dengan adanya proyek DUE, yaitu dari

tahun 1998 sampai 2002, Fakultas Teknik juga mendapat bantuan dari proyek

EEDP ( Engineering Education Development Proiect) dengan sumber dana

dari Asian Development Bank (ADB). Fokus kerjasama dengan proyek EEDP

yaitu untuk pendirian Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan Teknik Elektro.

Kegiatan proyek tersebut antara lain mencakup: pendirian gedung kuliah dan

laboratorium, pengadaan peralatan laboratorium, rekruitmen tenaga pengajar,

pembangunan prasarana lingkungan, pengadaan fasilitas pembelajaran dan lain

lain.
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Pada saat ini Fakultas Teknik memfokuskan pada kegiatan pembangunan gedung

perkuliahan untuk Jurusan Teknik Kimia dengan menggunakan dana dari APBN

yang dilaksanakan dalam 3 tahun anggaran, terhitung sejak tahun 2002. Untuk

menjaga keberlanjutan fungsi peralatan laboratorium dan investasi yang sudah

ditanamkan di Fakultas Teknik, maka semenjak berakhirnya proyek HEDS,

Fakultas Teknik Unila menjadi anggota dalam Forum HEDS yang melakukan

kegiatan koordinasi dan pemantapan program kerja tahunan untuk memelihara

dan meningkatkan mutu pendidikan bidang keteknikan.

Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini mengelola:

1. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil

2. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro

3. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Mesin

4. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Kimia

5. Program Sarjana Teknik Jurusan Teknik Geofisika

6. Program D3 Teknik Survey dan Pemetaan

7. Program D3 Teknik Sipil

8. Program D3 Teknik Mesin

9. Program S2 Teknik Sipil

10. Program Sarjana Teknik Geodesi

11. Program Sarjana Teknik Arsitektur

12. Program Sarjana Teknik Informatika

13. Program S2 Teknik Mesin.
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D. Tinjauan Umum tentang Paten

1. Pengertian Paten

Paten adalah suatu hak intelektual yang didapat oleh penemu atas temuannya yang

merupakan bentuk perlindungan atas suatu temuannya tersebut. Istilah paten

bermula dari bahasa Latin dari kata auctor yang berarti dibuka.24 Maksudnya

adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk

diketahui oleh umum, namun hanya dengan izin dari sang pemiliklah seseorang

dapat mempraktekan atau mendayagunakan hasil temuan tersebut.

Pemberian paten yang terbuka dimaksudkan untuk kepentingan umum agar suatu

temuan dapat tetap dilindungi tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat

umum dan perkembangan teknologi. Suatu paten akan menjadi milik umum

setelah masa perlindungan patennya habis.

Dalam pengertian hukum paten adalah hak khusus yang diberikan oleh

Pemerintah berdasarkan undang-undang kepada orang atau badan hukum yang

berhasil menemukan suatu temuan terbaru di bidang teknologi yang memiliki nilai

ekonomis. Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (yo. Pasal 570 KUH Perdata). Oleh karena itu

merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya.25

Hak paten merupakan hak khusus yang diterima oleh penemu untuk mengatur

produksi (manufacturing), penggunaan (using), dan penjualan (selling) dari hasil

temuannya tersebut. Hak paten dapat diterima dengan sebuah pengajuan oleh

24 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan
Prakteknya di Indonesia,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.116.

25 Ibid., hlm. 117
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penemu atau yang menerima lebih lanjut. Penerimaan lebih lanjut dari hak paten

dapat dilakukan dengan pemindahtanganan, misalnya pewarisan, hibah, wasiat,

jual-beli atau perjanjian. Penemu adalah seorang yang pertama kali mengajukan

permintaan atas paten.

Pemberian paten tidak semata diberikan atas suatu temuan yang diajukan atas

patennya, tetapi temuan tersebut harus melewati pemeriksaan substansi dan

formal. Syarat subtantif yang harus dipenuhi, yaitu kebaruan (novelty), bisa

dipraktekan dalam perindustrian (industrial applicability), dan mempunyai nilai

langkah inventif (inventife step). Syarat formal adalah administratif meliputi

dokumen permohonan paten.

Di Indonesia sebelum merdeka diberlakukan Oktrooiwet 1910. Pengertian paten

menurut Oktrooiwet 1910 adalah “Paten ialah hak khusus yang diberi kepada

seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk

baru, cara kerja baru, atau perbaikan baru dari produk ata dari cara kerja”.26

Setelah merdeka peraturan tentang paten mengalami beberapa kali revisi.

Peraturan tentang paten yang terbaru adalah UU No. 13 Tahun 2016. Pengertian

paten menurut UU Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu

melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak

lain untuk melaksanakannya”.

26 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right),
Ed.Revisi, (Jakarta: PT Rajawali, 2016) hlm. 148
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2. Syarat Penemuan yang Dapat Diberikan Paten

Batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan paten

atas suatu invensi sudah diatur dalam UU Paten. Namun sebelum itu perlu

dijelaskan terlebih dahulu mengenai “invensi” itu sendiri. Istilah invensi dikenal

dalam istilah paten dimualai pada UU 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kata

“invensi” menggantikan kata “penemuan” karena dinilai lebih tepat dibandingkan

dengan penemuan yang memiliki banyak arti.

Pengertian invensi dalam Pasal 1 butir 2 UU Paten adalah “ide inventor yang

dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang

teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan

produk atau proses”.

Suatu invensi dapat diberikan paten apabila merupakan suatu invensi yang baru,

mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sifat kebaruan

ditentukan atas dasar penilaian bahwa pada saat dimohonkan paten invensi

tersebut belum ada atau belum diumumkan, atau tidak merupakan bagian dari

invensi yang telah ada atau invensi terdahulu.

Syarat yang kedua yaitu suatu invensi harus mengandung langkah inventif yang

dalam UU Paten terdahulu (Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1989) memberikan

artian penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai

teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi harus dapat

diterapkan dalam industri maksudnya adalah invensi tersebut dapat diproduksi

atau dapat digunakan dalam suatu proses industri.

Dalam UU Paten Pasal 4 dirumuskan:
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“Suatu invensi tidak mencakup:
a. kreasi estetika;
b. skema;
c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:

1. yang melibatkan kegiatan mental;
2. permainan; dan
3. bisnis.

d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
f. temuan (discovery) berupa:

1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau
2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan
peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait
yang sudah diketahui dari senyawa.”

3. Objek Paten

Objek Paten adalah suatu benda yang berupa invensi, yang dituangkan kedalam

suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat

berupa produk, proses penyempurnaan, pengembangan produk dan proses yang

dapat digunakan dalam bidang perindustrian.

Menurut Persetujuan Strasbourg (Strasbourg Agreement) tanggal 24 Maret 1971,

obyek paten dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi diantaranya masih terbagi dalam

sub seksi adalah sebagai berikut:27

1) Seksi A - Kebutuhan manusia (human necessities)
Sub Seksi

a. Agraria (agriculture);
b. Bahan-bahan makanan dan tembakau (foodstuffs and tobaco);
c. Barang-barang perseorangan dan rumah tangga (personal and domestic

articles);
d. Kesehatan dan hiburan (health and amusement);

2) Seksi B - Melaksanakan karya (pperforming operations)
Sub Seksi

a. Memisahkan dan mencampurkan (separating and mixing);
b. Pembentukan (shaping);
c. Pencetakan (printing);
d. Pengangkutan (transporting);

3) Seksi C - Kimia dan perlogaman (chemistry and metalurgy)
Sub seksi

27 Saidin, op. Cit., hlm. 149-150.
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a. Kimia (chemistry);
b. Perlogaman (metalurgy);

4) Seksi D - Pertekstilan dan perkertasan (textiles and paper)
Sub seksi

a. Pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (textiles
and flexibles materials and otherwise provided for);

b. Perkertasan (paper);
5) Seksi E - Konstruksi tetap (fixed construction)
Sub seksi

a. Pembangunan gedung (building);
b. Pertambangan (mining);

6) Seksi F - Permesinan (mechanical engineering)
Sub seksi

a. Mesin-mesin dan pompa-pompa (engine and pumps);
b. Pembuatan mesin pada umumnya (engineering in general);
c. Penerangan dan pemanasan (lighting and heating);

7) Seksi G - Fisika (phisicis)
Sub seksi

a. Instrumentalia (instruments);
b. Kenukliran (nucleonics);

8) Seksi H - Perlistrikan (electricity).

Dalam UU Paten obyek paten dirumuskan pada bagian kedua Paragraf 1 Invensi

yang Dapat Diberi Paten Pasal 5 sampai Pasal 8, yang berbunyi:

Pasal 5
(1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika

pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya.

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar
Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,
penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk
melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
a. Tanggal Penerimaan; atau
b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan
susbtantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih
awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.
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Pasal 6
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),

Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6
(enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran

yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di
Indonesia maupun di luar negeri;

b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam
rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau

c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis,

disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga

pendidikan ataulembaga penelitian.
(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang
mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
Invensi tersebut.

Pasal 7
(1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang

yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak
dapat diduga sebelumnya

(2) Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan
memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang
telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu
diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 8
Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan
dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

4. Subjek Paten

Segala sesuatu mengenai paten sudah dirumuskan ke dalam pasal-pasal pada UU

Paten, termasuk di dalamnya subjek paten. Subjek paten dijabarkan pada Bagian

Ketiga Pasal 10 sampai Pasal 13 dalam UU Paten. Dirumuskan bahwa pihak yang

dapat memperoleh paten adalah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut

hak Inventor yang bersangkutan. Dalam hal ini yang merupakan penerima lebih
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lanjut adalah pihak atau orang yang menerima peralihan hak paten baik

seluruhnya maupun sebagian.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Peralihan hak seluruhnya atau sebagian dapat
dilakukan karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Wakaf;
e. Perjanjian tertulis; atau
f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

5. Pemakai Terdahulu

Dalam bidang paten dikenal istilah “Pemakai Terdahulu”. Pada Pasal 14 Ayat (1)

dirumuskan bahwa pemakai terdahulu adalah Pihak yang melaksanakan invensi

pada saat invensi yang sama diajukan permohonan. Pihak tersebut tetap berhak

melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut

kemudian diberikan paten.

Pemakai terdahulu harus mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu

kepada menteri untuk dapat diakui sebagai pemakai terdahulu dari suatu produk

yang sudah mendapatkan paten. Hak yang diperoleh oleh pemakai terdahulu

hanya untuk melaksanakan invensi tersebut. Hak tersebut berlaku mengikuti

jangka waktu perlindungan paten oleh pemegang paten.

6. Hak Pemegang Paten

Hak bagi pemegang paten berupa hak ekslusif. Hak eksklusif yang dimaksud

adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) UU Paten,

yaitu:



31

“ hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk
jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau
memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian orang
lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. ...”

Hak eksklusif tersebut digunakan oleh pemegang paten untuk melaksanakan dan

melarang orang lain tanpa izin pemegang paten menggunakan, membuat, menjual,

mengimpor, menyewa, menyerahkan, atau pun menyediakan untuk dijual produk

yang diberi paten. Pemegang paten berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada

siapapun yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan perbuatan yang dilarang

dan orang yang dengan sengaja melanggar hak pemegang paten.

7. Kewajiban Pemegang Paten

Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia

yang menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan

lapangan kerja. Pemegang paten atau pemegang lisensi paten juga berkewajiban

untuk membayar biaya tahunan, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh

pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun atau disebut biaya pemeliharaan.

8. Jenis-jenis Paten

Penggolongan paten adalah semata-mata untuk memudahkan pengaturannya.
Jenis paten yang dikenal saat ini adalah:
1) Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain (independent

patent)
2) Paten yang terkait paten lainnya (dependent patent). Keterkaitan ini bisa

terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten
yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berlainan. Sedangkan
bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaian diusahakan
dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (cross license).

3) Paten tambahan (patent of addition) atau paten perbaikan (patent of
improvement). Paten ini merupakan suatu perbaikan, perubahan, atau
tambahan dari penemuan yang asli. Kedua paten ini bila dilihat dari segi
paten pokoknya hanya merupakan pelengkap, maka disebut juga paten
pelengkap (patent of accesory). Dengan demikian, karena bersifat pelengkap,
maka waktu perlindungannya mengikuti paten pokoknya, bila waktu paten
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pokok habis, maka paten pelengkap pun berakhir. Di Indonesia tidak dikenal
paten pelengkap.

4) Paten impor (patent of importation) atau paten konfirmasi atau paten
revalidasi (patent of revalidation). Paten ini bersifat khusus karena paten
tersebut sudah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikanpaten lagi
hanya mengkonfirmasi atau memperkuatnya, atau mengesahkan lagi supaya
berlaku di wilayah sendiri (revalidasi).28

Dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Indonesia hanya

memiliki dua bentuk paten, yaitu: Paten dan Paten sederhana.

Pasal 2 UU Paten
Perlindungan Paten meliputi:
a. Paten; dan
b. Paten sederhana
Pasal 3 UU Paten
(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk invensi

yang baru mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan

untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah
ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Paten atau yang biasa disebut paten biasa diberikan untuk untuk invensi yang baru

dan mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam industri. Jangka

waktu perlindungan hukum bagi paten biasa adalah 20 tahun terhitung sejak

tanggal penerimaan permohonan paten. Paten sederhana diberikan untuk setiap

invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat

diterapkan dalam industri.

Produk yang diberikan paten sederhana berupa proses atau metode yang baru dan

produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi

atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan

bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang,

mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Jangka waktu

28 Ibid., hlm.121-122
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perlindungan hukum bagi paten sederhana adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal

penerimaan permohonan paten. Setelah jangka waktu berakhir maka invensi

tersebut akan menjadi milik umum.

Tabel 1 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana.29

No Keterangan Paten Paten Sederhana
1 Jumlah klaim 1 invensi atau beberapa

invensi yang merupakan
satu kesatuan invensi

1 invensi

2 Masa
perlindungan

20 tahun terhitung sejak
tanggal penerimaan
permohonan paten

10 tahun sejak tanggal
penerimaan paten

3 Pengumuman
permohonan

18 bulan setelah tanggal
penerimaan, dapat
dilakukan percepatan
publikasi

3 bulan setelah tanggal
penerimaan

4 Jangka waktu
pengajuan
keberatan

6 bulan terhitung sejak
diumumkan

3 bulan terhitung sejak
diumumkan

5 Pemeriksaan
substantif

Invensi baru,
mengandung langkah
inventif, dan dapat
diterapkan dalam industri

Invensi
baru, pengembangan dari
produk atau proses yang
telah ada, dan dapat
diterapkan dalam industri

6 Lama
pemeriksaan
substantif

30 bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan
permohonan pemeriksaan
substantif

7 bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan
permohonan pemeriksaan
substantif

7 Objek paten Proses, penggunaan,
komposisi, dan produk

Produk atau alat,
pengembangan dari
produk atau proses yang
telah ada

9. Perlindungan Paten

Masa berlaku dari suatu hak paten berbeda di setiap negara, bergantung pada

ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Perlindungan paten di

Indonesia dalam ketentuan lama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1)

29 Di download pada tanggal 3 Oktober 2017 dari website http://dri.ipb.ac.id/paten/
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dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, jangka waktu

perlindungan paten biasa adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal

penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Sedangkan

jangka waktu perlindungan paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun dan juga

tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten di Indonesia pada

Undang-Undang paten baru diatur pada pasal 22 dan 23 dengan masih mengikuti

ketentuan perundang-undangan lama.

Hak paten memberikan perlindungan atas invensi yang ditemukan oleh inventor

dari penggunaan orang yang tidak berhak, antara lain pembuatan, penggunaan,

penjualan tanpa izin dari pemegang paten. Apabila ada seseorang yang melakukan

hal tersebut di atas maka pemegang paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi

kepada pengadilan niaga tempat tinggal atau domisili tergugat.

Penyelesaian sengketa paten juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif

penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 154.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

harus dilaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

apabila terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana

para pihak harus melaksanakan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu.

Pidana untuk pelanggaran atas paten dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah) dan untuk pelanggaran atas

paten sederhana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda

sebanyak rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
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10. Kerangka Pikir

Setiap orang dapat menjadi inventor, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas

Lampung memiliki peluang lebih besar untuk menjadi inventor karena

mempelajari  tentang proses dan pembuatan suatu teknologi lebih jauh. Oleh

karena itu mereka berkaitan dengan hak paten, dan dari hak paten tersebut akan

menghasilkan suatu persepsi sendiri tentang hak paten dari sudut pandang

mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung yang merupakan unsur budaya

hukum yang berarti juga unsur penegakkan hukum, maka perlu ditelaah

bagaimana pengetahuan mahasiswa Fakultas Teknik Unila tentang paten,

bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Teknik Unila terhadap pengetahuan

tentang paten, dan apakah Dosen menerangkan tentang paten atas suatu

penemuan.

Paten dalam Persepsi Mahasiswa
Fakultas Teknik Universitas

Lampung

Persepsi mahasiswa
Fakultas Teknik Unila
terhadap pengetahuan

tentang paten

Pengetahuan
mahasiswa Fakultas

Teknik Unila
tentang paten

Apakah Dosen
menjelaskan
tentang paten



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengkaji persepsi dengan pendekatan hukum dengan interdisipliner

ilmu hukum yaitu psikologi hukum. Pendekatan masalah dilakukan dengan

pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang

sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

bermasyarakat.30 Pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji fenomena sosial

yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk  mengetahui bagaimana hukum itu

dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum (law enforcement). Karena

penelitian ini dapat mengungakapkan permasalahan-permasalahan yang ada di

balik pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum.31

Penelitian ini akan mengkaji persepsi mahasiswa teknik Universitas Lampung

tentang paten dengan permasalahan bagaimana pengetahuan mahasiswa teknik

Universitas Lampung tentang paten, bagaimana persepsi mahasiswa teknik

30 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), hlm. 52

31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 134-135
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terhadap pengetahuan tentang paten, dan apakah Dosen di perkuliahan atau

praktek menerangkan tentang paten.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu

penelitian yang menggunakan fenomena sosial dalam hal ini adalah fenomena

mahasiswa dalam memahami hak paten di lingkungan Fakultas Teknik

Universitas Lampung.

Penelitian hukum empiris juga merupakan penelitian lapangan. Penelitian
lapangan adalah penelitian untuk mendapatkan data primer. Ada tiga cara untuk
mendapatkan data primer yaitu dengan observasi, eksperimen dan survey. Dalam
ilmu sosial, metode yang paling sering dipakai adalah survey. Metode survey
dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu: wawancara melalui
telpon, wawancara langsung (tatap muka), dan pengiriman kuesioner lewat pos.32

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian ini

digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan  sistematis tentang

persepsi mahasiswa fakultas teknik Universitas Lampung tentang paten.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Fakultas

Teknik Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin Universitas Lampung. Waktu

yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Februari 2018 di mulai pada

saat pengambilan data pertama mengenai jumlah mahasiswa aktif pada Jurusan

32 Katjep K. Abdoelkadir dalam Purwatiningsih, Skripsi: Persepsi Mahasiswa Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Terhadap Profesi Akuntan, Depok:
Universitas Indonesia, 1988, hlm. 7.
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Teknik Elektro dan Jurusan Teknik Mesin sampai selesai untuk pengambilan

sampel dari para responden.

E. Data dan Sumber Data

Pendekatan penelitian adalah pendekatan empiris. Pada penelitian empiris data

diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya).33 Data pada

penelitian ini dilakukan dengan menganalisis fenomena pemahaman mahasiswa

fakultas teknik tentang hak paten. Pengumpulan data primer dilakukan dengan

penyebaran kuesioner terhadap seluruh responden, dan wawancara langsung

dengan beberapa pihak terkait.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, buku-buku

literaturyang berhubungan dengan tema penulis, dan karangan ilmiah. Data

sekunder ini bersumber atas bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan jurnal), dan bahan hukum

tersier (koran dan majalah).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi

kepustakaan yaitu dokumentasi buku, peraturan perundang-undangan dan artikel

terkait. Dengan membaca bahan-bahan sekunder tersebut penulis dapat menambah

33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.
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pengetahuan yang akan membantu penulis dalam menjabarkan konsep-konsep

yang berhubungan dengan tema penulis pada skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap data primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa

Indonesia, media massa, dan internet.34

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Kuesioner dan Wawancara

Kuesioner akan dilakukan dengan cara penulis ke lapangan untuk menyebarkan

kuesioner. Di dalam wawancara akan dipergunakan pertanyaan terbuka dan

tertutup berdasarkan daftar pertanyaan terstruktur yang telah disusun oleh penulis

dan diajukan langsung kepada narasumber yang dipilih secara purposive sampling

di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dan 1 Dosen pada Teknik

Elektro dan 1 Dosen pada Teknik Mesin.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengutip

buku-buku yang berkaitan dengan tema, ketentuan peraturan perundang-undangan

dan bahan-bahan tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 14
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3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang menunjang,

memberikan petunjuk atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.35 Dalam penelitian empiris

populasi merupakan komponen penting, karena menjadi sumber data primer.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Teknik Elektro

Angkatan 2013 dan Angkatan 2014 serta Program Studi Teknik Mesin Angkatan

2013 dan Angkatan 2014 Universitas Lampung.

Tabel 2 Jumlah Mahasiswa Prodi Teknik Elektro dan Teknik Mesin
Angkatan 2013 dan Angkatan 2014

Jumlah Mahasiswa Aktif Prodi Teknik Elektro dan Teknik Mesin Angkatan 2013 dan
Angkatan 2014

NO Program Studi Jumlah Mahasiswa Aktif
1 Teknik Elektro Angkatan 2013 53 Mahasiswa

2 Teknik Elektro Angkatan 2014 77 Mahasiswa

3 Teknik Mesin Angkatan 2013 78 Mahasiswa

4 Teknik Mesin Angkatan 2014 83 Mahasiswa
Total 291 Mahasiswa

2. Sampel

Sampel adalah komponen-komponen dan yang mewakili populasi.36 Teknik

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik

35 Suharsimi Arikunto dalam Kurnia Mahardika, Skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap
Praktik Jual Lepas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih
Agung Kabupaten Lampung Tengah 2017, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017, hlm. 35

36 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogya: Ar-Ruzz Media, 2016, hlm
83.
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pengambilan sampel berdasarkan metode nonprobability sampling dengan teknik

purposive sampling. Purposive sampling dimaksudkan untuk menentukan

informan-informan yang memang mewakili sejumlah informasi yang dibutuhkan

dalam penelitian.37

Dalam teknik ini, diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri, karakteristik atau

sifat-sifat yang esensial sesuai dengan sifat-sifat populasi, sehingga dapat

dianggap representatif.38 Berdasarkan pendapat ahli tersebut penulis dalam

menentukan sampel didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif Universitas Lampung

2. Mahasiswa angkatan 2013 dan 2014

3. Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro dan Teknik Mesin

Sampel yang penulis ambil dari populasi, yaitu sejumlah 73 orang.

H. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, pengelolaan data akan dilakukan dengan

cara:

1. Identifikasi data: mengidentifikasi dan memeriksa data yang akan digunakan.

2. Seleksi data: memeriksa kelengkapan data, kejelasan data, dan relevansi data

terhadap tema penulisan penelitian.

3. Klasifikasi data: pengelompokan data berdasarkan kerangka yang telah

ditetapkan.

37 Ibid., hlm. 86
38 Sofar Silaen dan Widiyono, Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan

Tesis, Jakarta: In Media, 2013, hlm. 103
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4. Sitematika data: menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan

sesuai konsep, tujuan, dan bahasan sehingga memudahkan untuk melakukan

analisis

I. Analisis Data

Setelah memperoleh bahan dan data-data yang diperlukan, penulis akan

melakukan analisis kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data yang

diperoleh melalui studi lapangan.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung tentang paten

masih kurang, dari tujuh (7) pertanyaan yang diajukan mengenai hukum

paten jawaban mahasiswa pada enam (6) pertanyaan menunjukkan bahwa

sebagian besar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung kurang

mengetahui tentang hukum paten terkait pengetahuan tentang paten yang

bersifat dasar seperti jenis paten, obyek paten, subyek paten, dan lain-lain.

2. Persepsi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung terhadap

pengetahuan tentang paten adalah suka tetapi kurang mengetahui. Keinginan

mahasiswa untuk dapat memiliki hak paten cukup besar akan tetapi tidak

diikuti dengan ketertarikan mahasiswa untuk mencari tahu segala hal yang

berkaitan dengan paten.

3. Dosen pada perkuliahan atau praktek untuk memberikan pengetahuan dan

informasi mengenai paten bagi mahasiswa masih kurang dan belum dapat

memotivasi mahasiswa untuk tertarik terhadap hal-hal terkait dengan paten,

namun hal ini tidak sama dengan dosen yang mengatakan sudah cukup

memberikan pengetahuan dan informasi tentang paten kepada mahasiswa
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dalam perkuliahan, serta dorongan untuk mendukung mahasiswa agar mampu

menciptakan suatu invensi.
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