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ABSTRAK 

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti program komputer dilindungi pada 

aturan hukum internasional seperti TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty dan juga 

diatur dalam hukum nasional yaitu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Namun pada praktek nya, permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta 

terhadap program komputer ini marak terjadi di media sosial, seperti penjualan aplikasi 

berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (Apple ID). Adapun yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap aturan 

hukum internasional seperti TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty dalam rangka 

penegakan hukum terkait perlindungan hak cipta terhadap aplikasi berbayar dan bagaimana 

implementasi hak-hak developer yang terkandung dalam Rights of Rental yang terdapat 

pada TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty terkait penjualan aplikasi berbayar di 

Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik penulisan yuridis normative dimana 

pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau library research. Dari 

hasil pembahasan diketahui bahwa, pertama penjualan aplikasi berbayar dengan sistem 

pinjam akun pribadi (Apple ID) melanggar hak ekonomi yang telah dijamin bagi pihak 

developer aplikasi yang tercantum pada Article 11 TRIPs Agreement dan Article 7 WIPO 

Copyright Treaty tentang Rights of Rental karena aplikasi ini merupakan objek esensial 

yang dipinjamkan kepada user melalui layanan App Store yang disediakan oleh pihak Apple 

Inc. Dalam praktek penjualan ini, secara jelas oknum pelaku penjualan aplikasi berbayar 

dengan sistem pinjam akun pribadi (Apple ID) melanggar perjanjian lisensi dan 

menggunakan keistimewaan menggunakan aplikasi berbayar tersebut untuk kegiatan 

komersil, sehingga royalti tidak secara langsung masuk ke pihak developer, melainkan ke 

oknum tersebut. Kedua implementasi TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty ini 

merupakan upaya dalam tindakan penegakan hukum untuk mencapai perlindungan terhadap 

hak cipta khususnya program komputer dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum 

dan individual melalui pengawasan dan penerapannya sesuai dengan penegakan hukum 

secara kepidanaan, dan keperdataan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 

pasal 113 ayat (1). 
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Rights of Rental. 

 

 


