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techniques of good and services.
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Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan organ 

baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari
luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
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1. Trasfer Material 

Transfer teknologi dari satu bangsa kepada bangsa lain dalam wujud

lahiriah

2. Transfer Design 

Pemindahan teknologi dari satu bangsa kepada bangsa lain dalam wujud

yang terbatas pada rancangan teknologi saja

3. Alih Kemampuan

Pemindahan teknologi dari satu bangsa kepada bangsa lain dalam wujud

alih kemampuan/ keterampilan.

Sasaran meliputi juga kemampuan perbaikan dan diversifikasi produk



Alih teknologi bisa dilakukan melalui :

1.saluran langsung ; dan

2.saluran tidak langsung.

Saluran Langsung

Saluran langsung ((((directdirectdirectdirect channel)channel)channel)channel) adalah alih teknologi melalui suatu kontrak yang

tujuannya benar-benar untuk mengalihkan teknologi, misalnya Kontrak Alih Teknologi.

III. SALURAN ALIH TEKNOLOGIIII. SALURAN ALIH TEKNOLOGI

Dalam kontrak demikian alih teknologi adalah fokus dan tujuan utama dan bukan
merupakan tujuan samping dari tindakan lain yang menjadi fokus perjanjian.

Saluran Tidak langsung

Alih teknologi dapat terjadi melalui saluran tidak langsung ((((indirectindirectindirectindirect channel)channel)channel)channel),,,, dimana

fokus utama saluran ini bukan alih teknologi, akan tetapi pelaksanaan tujuan utama
perjanjian mengandung alih teknologi, misalnya Perjanjian Usaha Patungan,
pembentukan anak perusahaan, jual beli barang berteknologi, dll.



Melalui foreign direct investment

Pembelian mesin yang dilengkapi dengan pembelian

know how

Turnkey project

Technical Assistence dan Project Aid antar negara

Training SDM keluar negeriTraining SDM keluar negeri

Persetujuan lisensi langsung



Terbukanya peluang untuk perluasan pasar, peningkatan volume 

penjualan, serta meningkatnya dana bagi R & D untuk pengembangan 

teknologi lebih lanjut.

Balas jasa langsung dari alih teknologi

Pemanfaatan teknologi secara baikPemanfaatan teknologi secara baik

Perlindungan HAKI yang baik

Keyakinan adanya kerjasama yang saling menguntungkan

Peraturan perpajakan 



KENDALA EKSTERNALKENDALA EKSTERNALKENDALA EKSTERNALKENDALA EKSTERNAL

Sistem internasional lebih banyak menguntungkan negara 

maju

Bargaining position NSB yang lemah

Tidak adanya full disclosure dari pemilik teknologi 

Birokrasi pemerintah yang berbelit-belit 



KENDALA INTERNALKENDALA INTERNALKENDALA INTERNALKENDALA INTERNAL

Lemahnya kepastian hukum, tidak adanya jaminan keamanan dan
kenyamanan bagi investor

Kualitas SDM masih rendah

Jumlah modal yang tersedia masih minim sedangkan biaya untuk
mendapatkan teknologi cukup tinggi

Kurangnya skill dan knowledgeKurangnya skill dan knowledge

Kurangnya dukungan teknologi pendukung pada tingkat lokal/ 
nasional

Menejemen organisasi dan pemasaran yang lemah

Perbedaan sistem sosial dan budaya

Etos kerja yang rendah

Kurangnya dukung sistem pendidikan dan lembaga-lembaga
pendidikan. 



VII. Jenis KontrakAlih Teknologi

Kontrak alih teknologi dapat dibedakan atas dua jenis, antara lain :

1. Kontrak dengan akibat terjadinya alih teknologi

Dalam kontrak ini alih teknologi terjadi hanya sekedar untuk menunjukkan sesuatu (show-how)
teknologi saja, atau cara bekerja suatu teknologi dan kontrak tersebut tidak ditujukan terutama untuk
menguasai atau mengambil alih pengetahuan atas teknologi tersebut.

Misalnya : kontrak jual beli mesin, kontrak jasa instalasi, kontrak jasa tehnik, dan lain-lain. Dalam hal
ini penjual barang/ pemberi jasa cukup memperlihatkan saja suatu teknologi yang terkait dengan
pelaksanaannya kewajibannya dalam perjanjian tersebut dan tidak wajib mengalihkan teknologi yangpelaksanaannya kewajibannya dalam perjanjian tersebut dan tidak wajib mengalihkan teknologi yang
bersangkutan sampai dikuasai oleh pihak lain dalam kontrak yang bersangkutan.

2. Kontrak dengan tujuan terjadinya alih teknologi

Dalam kontrak semacam ini alih teknologi, penguasaan teknologi dan pengetahuan adalah tujuan
utama kontrak bukan sebagai akibat sampingan dari perbuatan lain dalam kontrak. Dalam kontrak ini
pemmberi teknologi tidak saja hanya menunjukkan suatu teknologi (show how) saja, tetapi wajib
mengalihkan teknologi tersebut pada pembeli sampai pihak pembeli menguasai sepenuhnya teknologi
yang bersangkutan.

Misalnya : Kontrak Bantuan Tehnik, Kontrak Pelatihan, Kontrak Penelitian, dll.



OECD (Organization for Economic and Development) membedakan alih
teknologi menjadi 2 jenis, yakni :

1. Kontrak alih teknologi satu kali operasi

Misalnya kontrak pembangunan proyek turnkey project, konttrak lisensi paten,
kontrak pelatihan personil, kontrak bantuan tehnik manajemen, dll

2. Kontrak alih teknologi yang menciptakan hubungan permanen.

Misalnya kontrak pemeliharaan instalasi, kontrak bantuan teknis
berkesinambungan, kontrak beli kembali hasil produksi (buy back), dll.



VIII. Klasula-Klausula Penting

1. Klausula pelatihan dan asistensi teknis

Dalam klausula ini diatur tentang pelatihan atau bantuan teknis yang wajib diberikan
oleh pemberi teknologi kepada penerima teknologi selama perjanjian alih teknologi
berlangsung.

Melalui klausula ini penerima teknologi untuk jangka waktu tertentu diberikan
kesempatan untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilan teknisi dari pihak
pemberi teknologi dengan imbalan upah yang disepakati.

Teknisi yang bersangkutan umumnya dipekerjakan sebagai staff asing pada perusahaan
penerima teknologi meskipun secara faktual dan yuridis teknisi tersebut statusnya
adalah pekerja dari pemberi teknologi.

Penerima teknologi berhak untuk menerima instruksi dan informasi khusus dari teknisi
yang bersangkutan mengenai pengoperasian peralatan, operasionalisasi kegiatan
pabrik, perawatan dan pemeliharaan mesin, dan sebagainya ;

Juga sering diatur dalam klausula ini hak penerima teknologi untuk mendapatkan
pasokan komponen peralatan jika diperlukan dan hak untuk mendapatkan informasi
mengenai komponen-komponen tersebut.



2. Klausula improvisasi

Klausula ini penting bagi pemberi teknologi karena membebankan kewajiban
terhadap penerima teknologi untuk memberitahukan segala perbaikan
(improvement) teknologi yang dilakukannya selama masa berlakunya
Perjanjian Alih Teknologi. Tanpa adanya klausula ini bisa timbul kesulitan
dalam alih teknologi. Di satu pihak penerima teknologi dalam menggunakan
teknologi hanya bisa memanfaatkan informasi yang diterimanya pada saat
dibuatnya kontrak sehingga harus bersusah payah sendiri untuk melakukan
improvisasi. Apabila kontrak diperpanjang atau diperbaharui barulah mungkin
diterima informasi/ teknologi yang lebih baru dari penerima teknologi.diterima informasi/ teknologi yang lebih baru dari penerima teknologi.

Dilain pihak pemberi taknologi tidak mengetahui kekurangan dari
teknologinya dan tidak mendapat umpan balik dari penerima teknologi tentang
tata cara mengatasi kesulitan selama menggunakan teknologi yang
bersangkutan. Mengingat penerima teknologi mungkin menemukan sendiri
perbaikan dalam penggunaan teknologi maka adakalanya klausula ini diperinci
lebih tegas untuk mewajibkan penerima teknologi memberikan kembali
informasi yang dimilikinya kepada pemberi teknologi (grant back clause).



3. Klausula konfidentialitas

Klausula ini mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan
teknologi yang telah diberikan oleh pemberi teknologi atas dasar kepercayaan
kepada penerima teknologi. Untuk itu penerima teknologi dilarang
mengungkap (disclose) informasi teknis yang diterimanya pada saat
berlakunya atau beberapa saat setelah tidak berlakunya Perjanjian Alih
Teknologi kepada pihak ketiga.

Informasi teknis yang bisa disampaikan adalah informasi yang bersifat
publik, atau apabila bisa dibuktikan informasi tersebut telah terdahulupublik, atau apabila bisa dibuktikan informasi tersebut telah terdahulu
dimiliki oleh penerima teknologi sebelum terjadi perjanjian alih teknologi,
atau informasi tersebut diterima dari pihak ketiga baik secara langsung
maupun tidak langsung yang menerima informasi tersebut dari pemberi
teknologi.

Pengungkapan informasi tersebut harus dilakukan tanpa melanggar hak dan
kewajiban penerima informasi yang ditetapkan dalam kontrak alih teknologi.



4. Klausula eksklusifitas

Dengan klausula ini dapat ditentukan sifat alih teknologi yang diperjanjikan.
Alih teknologi bersifat non-ekslusif jika pemberi teknologi menunjuk
beberapa penerima teknologi. Alih teknologi bersifat tunggal jika pemberi
taknologi hanya menunjuk satu pihak tertentu sebagai penerima teknologi.
Sedangkan alih teknologi bersifat ekslusif dalam pengertian yang berbeda-
beda, misalnya dalam perjanjian lisensi teknologi memberikan hak kepada
pemberi lisensi untuk mengesampingkan pihak manapun selain penerima
lisensi dalam penggunaan teknologi yang dilisensikan, sedangkan di Amerika
Serikat dalam perjanjian lisensi kepada pemberi lisensi diberi hak untuk tidakSerikat dalam perjanjian lisensi kepada pemberi lisensi diberi hak untuk tidak
melisensikan kepada pihak manapun selain penerima lisensi dan diberi
kewajiban untuk tidak memanfaatkan teknologinya sendiri dalam wilayah
penerima lisensi, akan tetapi di Perancis kepada pemberi lisensi diberi hak
untuk menggunakan teknologinya sendiri kecuali diatur lain oleh perjanjian.



5. Klausula pembayaran fee, lumpsum dan royalty

Dalam klausula ini diatur tentang besar dan cara pembayaran imbalan yang harus
diberikan kepada pemberi teknologi.

Bentuk pembayaran imbalan (sesuai kesepakatan para pihak):

1. Upah atas jasa pengalihan teknologi

Upah besarnya tidak pasti, karena sangat tergantung pada jasa yang
diberikan dan lamanya jasa diberikan

2. Lumpsum

Lumpsum jumlah sudah ditetapkan secara pasti dan dapat dibayar di
depan oleh penerima teknologi ;

Umumnya teknologi yang dialihkan adalah teknologi yang mudah diserap oleh
penerima teknologi ;

umumnya teknologi diberikan sekaligus;

3. Royalti

Dibayarkan berdasarkan nilai persentase tertentu dari produksi yang dihasilkan
oleh penerima teknologi yang mempergunakan teknologi yang diberikan ;



6. Klausula pelimpahan hak

Klausula ini mengatur tentang boleh tidaknya pelimpahan hak (assigment)
dari penerima teknologi kepada pihak lain. tanpa adanya klausula yang
membolehkan pelimpahan teknologi maka pihak penerima teknologi tidak
boleh melimpahkan teknologi yang diterimanya kepada kepada pihak ketiga.

Pelimpahan hak semacam ini harus dibedakan dari pemberian sub-lisensi,
karena dalam pelimpahan hak pihak yang semula menerima teknologi
digantikan oleh pihak baru sebagai penerima teknologi sedangkan dalam sub-
lisensi pihak penerima teknologi tidak berubah dan tetap bertanggungjawab
kepada pemberi teknologi



7. Klausula jaminan kebenaran

Klausula ini mengatur tentang ada tidaknya jaminan kebenaran (warranty)
bahwa teknologi yang dialihkan manfaat komersial atau bahwa hak patenya
masih berlaku, atau bahwa tidak ada pelanggaran terhadap paten pihak
lain. Pemberi teknologi pada umumnya enggan untuk menjamin keabsahan
paten dan ketiadaan pelanggaran terhadap paten di negaranya sendiri.
Sebaliknya penerima teknologi padaumumnya menghendaki jaminan
tentang kecocokan teknologi untukmemperoduksi sesuatu. Padahal cocok
tidaknya penggunaan teknologi tersebut sangat tergantung pada
keterampilan personil yangmenanganinya.keterampilan personil yangmenanganinya.

Di Amerika Serikat sekali diberikan lisensi atas paten tertentu kepada
penerima lisensi, maka ditiadakan pula kemungkinan pemanfaatan paten
tersebut oleh pihak lain. Di negara-negara lain, pemberi lisensi paten
mewajibkan kepada pemberi lisensi untuk memberikan hak kepada
penerima lisensi untuk menggunakan paten sekaligus untuk
membuatnyabermanfaat secara komersia. Di Jerman pemberian lisensi
paten hanya menjamin bahwa produksi dengan teknologi yang dipatenkan
secara teknis dimungkinkan dan bahwa penemuannya sudah dilakukan
secara benar.



8. Klausula pengendalian mutu dan tanggungjawab produk

Dengan klausula ini pemberi teknologi mengharapkan dapat menerapkan
suatu standar kualitas tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima teknologi
dalam upaya untuk melindungi reputasi pemberi teknologi dan mencegah
terjadinya klaim atas pertanggujawaban produk.

Kontrol kualitas ini juga penting dalam hal digunakannya suatu merek
dagang. Perlu diingat bahwa pemberi teknologi mungkin terpaksa harus
menanggung resiko yang besar akibat penggunaan teknologi oleh penerima
teknologi yang merugikan pihak ketiga. Oleh sebab itu pemberi teknologi
perlu untuk mengatur tentang kemungkinan ganti kerugian dari penerima
lisensi dalam hal demikian dan bilama mungkin mewajibkan kepada
penerima teknologi untuk mengasuransikan resiko penggunaan teknologi
yang diberikannya dalam proses produksi.



9. Klausula pelanggaran hak

Klausula ini mengatur tentang pihak mana yang harus menggugat jika ada
pelanggaran hak (infringement) yang dilisensikan oleh pihak ketiga. Dengan
mengingat sifat eksklusifitas Perjanjian Alih Teknologi, maka pihak pemberi
atau penerima teknologi atau kedua pihak secara bersama-sama dapat diberi
hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Adanya pelanggaran hak
tersebut harus bisa dibuktikan disamping adanya kerugian sebagai akibat yang
timbul dari pelanggaran tersebut.

Di Amerika Serikat tidak ada kewajiban hukum dari pemberi lisensi untukDi Amerika Serikat tidak ada kewajiban hukum dari pemberi lisensi untuk
melindungi penerima lisensi terhadap pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Di
negara-negara lain mungkin pemberi lisensi dalam hal-hal tertentu diwajibkan
menurut undang-undang untuk menggugat pelanggar hak yang telah
dilisensikan. Pada umumnya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan
intelektual menurut ketentuan perundang-undangan dianggap sebagai
perbuatan melanggar hukum.



10. Klausula batal demi hukum

Klausula ini mengatur tentang konsekuensi yang timbul dari dibatalkannya
demi hukum suatu perjanjian alih teknologi, misalnya penerima teknologi
tidak lagi wajib membayar royalti kepada pemberi teknologi. Dalam
perjanjian lisensi bisa terkait beberapa macam hak sekaligus, sehingga tidak
berlakunya ketentuan kontraktual terhadap suatu hak tidak harus
membatalkan berlakunya hak yang lain. Misalnya ketidaksahan paten yangmembatalkan berlakunya hak yang lain. Misalnya ketidaksahan paten yang
terkait dengan suatu Perjanjian Alih Teknologi tidak mempengaruhi
berlakunya kewajiban kontraktual



11. Klausula force majeure

Klausula ini mengatur tentang :

a. bentuk-bentuk keadaan memaksa yang berada di luar kekuasaan
para pihak,

b. mekanisme pelaporan/ penyampaian terjadinya keadaan memaksa,

c. akibat hukum jika terjadi keadaan memaksa



12. Klausula jangka waktu berlakunya kontrak

Jangka waktu berlakunya kontrak alih teknologi biasanya mulai berlaku sejak
saat dilaksanakannya kontrak oleh para pihak. Kadang-kadang terjadi
penundaan dalam pelaksanaan kontrak tetapi suatu kontrak akan terus
berlaku sepanjang berlakunya kontrak. Perlu diingat bahwa jangka waktu
berlakunya perjanjian pemberian lisensi paten bisa lebih pendek dari pada
berlangsungnya paten. Oleh sebab itu pemberi lisensi paten dapat mengatur
tetap berlakunya perjanjian lisensi sampai lewatnya jangka waktu berlakunya
paten.

Namun hukum di beberapa negara berkembang mungkin tidak
memperbolehkan memperpanjang berlakunya perjanjian lisensi seperti itu
dengan alasan penerima lisensi harus membatasi waktu yang dibutuhkannya
untuk menguasai teknologi yang diterimanya atau harus bisa memanfaatkan
suatu teknologi yang oleh hukum dipandang sudah bukan rahasia lagi.



13. Klausula perpajakan

Dalam klausula ini diatur tentang kewajiban pembayaran pajak yang timbul dari
perjanjian alih teknologi.

Pajak pertambahan nilai umumnya dikenakan penerima teknologi atas nilai tambah
atas produk yang dihasilkannya ;

Pajak penghasilan dikenakan pada pemberi teknologi yang dikaitkan dengan
besarnya fee, lumpsum atau royalti yang diterimanya dari penerima teknologi;

Juga diatur tentang pajak-pajak lain yang mungkin dikenakan baik pada penerima
maupun pemberi teknologi



14. Klausula hukum yang mengatur

Klausula ini berisi kesepakatan para pihak tentang pilihan hukum yang mengatur
kontrak alih teknologi yang bersangkutan. Seperti kontrak pada umumnya, pilihan
hukum seperti ini penting untuk mendapatkan kepastian tentang hukum yang akan
dipergunakan jika terjadi perselisihan.

Pada umumnya ada 4 pilihan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak,
yakni :

1. Hukum negara penerima teknologi ;1. Hukum negara penerima teknologi ;

2. Hukum negara pemberi teknologi ;

3. Hukum negara ketiga yang netral ;

4. Hukum negara yang memberikan perlindungan pada teknologi yang
bersangkutan ;

Saat ini telah ada upaya secara internasional agar disusun code of conduct tentang
alih teknologi yang berlaku secara internasional. Namun, hal ini belum terwujud
karena alih teknologi selain berdimensi hukum juga memiliki dimensi politik yang
sangat sarat dengan kepentingan negara penerima dan pemberi teknologi.



15. Klausula addendum

Dalam klausula addendum diatur tentang kemungkinan terjadi perubahan
atau peninjauan ulang klausula-klausula yang sudah ditetapkan untuk
dilakukan sejumlah penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak ;

Dalam klausula addendum umumnya diatur tentang sebab-sebab addendum,
mekanisme pengambilan keputusan untuk addendum.

Pada klausula addendum lazim dicantumkan bahwa segala addendum yang
dilakukan para pihak setelah ditandatanganinya perjanjian akan mengikat
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut setelah
addendum yang bersangkutan disetujui/ disepakati oleh para pihak.



16. Klausula penyelesaian sengketa

Seperti kontrak pada umumnya klausula penyelesaian sengketa
adalah kesepakatan para pihak untuk memilih cara menyelesaikan
perselisihan diantara mereka. Pilihan ini bisa secara litigasi atau non
litigasi.

Pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigas umumnya
menggunakan cara-cara negosiasi, mediasi atau arbitrase. Kemudian
juga ditentukan hukum acara arbitrasi yang dipergunakan serta
tempat arbitrase dilakukan, jika dipilih arbitrase sebagai cara
menyelesaikan sengketa para pihak.

Jika para pihak menentukan musyawarah sebagai cara yang
diutamakan, maka sebaiknya diatur secara tegas dan jelas mekanisme
musyawarah termasuk mengenai tempat musyawarah, mekanisme
musyawarah dan lamanya musyawarah dilaksanakan.
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