
Salingsapa.com, Lisensi Premium, dan Paten 

Oleh: Sam Ardi* 

Beberapa milis dan forum internet di Indonesia beberapa waktu ini membahas terkait sebuah 

jejaring sosial yang dibangun oleh seorang siswa berumur 12 tahun. Kontroversipun merebak 

dimasyarakat karena ternyata diindikasikan content management system (CMS) mencontek 

dari sebuah website http://jcow.net sehingga ada yang mengatakan bahwa Muhammad Yahya 

Harlan telah melakukan plagiarisme.  

Di dalam source http://salingsapa.com memang terdapat keterangan “powered by Jcow”: 

 

Website http://jcow.net memberikan layanan CMS, yaitu kategori started, professional, dan 

profesional plus. Salah seorang blogger, Achmad Mardiansyah, berusaha untuk menghubungi 

pihak Jcow perihal apakah http://salingsapa.com melanggar Common Public Attribution 

Licence (CPAL) atau bahkan Commercial Licence yang tertera di halaman 

http://jcow.net/licence dengan cara mengirimkan email kepada sales@jcow.net . Salah satu 

perdebatan yang terjadi adalah di milis Telematika. Salah seorang member mengatakan 

bahwa http://salingsapa.com bisa dianggap melanggar hukum terkait CMS. Dia mendasarkan 

pendapatnya pada kiriman email dirinya kepada Jcow. Adapun balasan dari email tersebut, 

seperti yang tertera pada blog Achmad Mardiansyah adalah sebagai berikut: 
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Kalau kita baca, didalam reply email dari Jcow tersebut, http://salingsapa.com tidak 

mempunyai Commercial Licence dan secara melawan hukum menggunakan produk (CMS) 

mereka. Ada hal yang aneh melihat reply dari sales Jcow tersebut, karena dihalaman 

http://jcow.net/licence/?domain=salingsapa.com justru menyatakan sebaliknya, 

Salingsapa.com tidak melanggar Commercial Licence dari Jcow: 

 

Dari tanpilan diatas memberikan informasi bahwa memang http://salingsapa.com  telah 

membeli edisi profesional dari CMS yang disediakan oleh Jcow. Untuk memastikannya, 

blogger tersebut mengirimkan email untuk melakukan konfirmasi atas tampilan website 

tersebut. Adapun capture dari email tersebut, sebagaimana yang dia tampilkan pada 

websitenya adalah sebagai berikut: 
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Adapun Jcow mereply email tersebut: 

 

Ternyata terdapat kesalahan pada sistem intern Jcow sehingga Salingsapa.com dianggap 

melanggar hukum atau ilegal, pada email diatas tertera bahwasannya http://salingsapa.com 

DOES HAVE A COMMERCIAL LICENSE (mempunyai lisensi komersial) dari Jcow, 

yaitu sejak tanggal 28 November 2010. Hal ini dibuktikan dengan perubahan keterangan 

diwebsite http://www.jcow.net/license/?domain=salingsapa.com yang menampilkan keterangan 

atas Salingsapa.com: 
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Dengan demikian keberadaan dan penggunaan CMS yang dipakai Salingsapa.com adalah sah 

dimata hukum karena memiliki Commercial Licence. 

Masalah Hak atas Kekayaan Intelektual 

Salah 1 televisi swasta beberapa hari yang lalu menayangkan bahwa Salingsapa.com akan 

dipatenkan dari sisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tidak jelas apa yang dimaksud “akan 

dipatenkan” dari tayangan tersebut, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 

2001 tentang Paten, yang dimaksud paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 

kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada 

pihak lain untuk melaksanakannya”. Penulis menduga hal itu terkait dengan pendaftaran 

kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Di dalam HKI, khususnya Hak Cipta yang tidak bisa dipungkiri adalah terkait Hak Ekonomis 

dan Hak Moral. Hak ekonomis berarti adalah hak untuk menikmati nilai ekonomis dari suatu 

karya yang diciptakan, sedangkan hak moral adalah hak yang akan selalu melekat pada diri 

seroang pencipta yang tidak bisa dihilangkan walaupun telah berpindah tangan suatu karya 

cipta.  

Dalam konteks JCOW commercial licence terdapat klausul yang menyatakan "Licensor is the 

sole owner of all intellectual property rights pertaining to the Licensed Software. Licensor 

reserves all rights not expressly granted herein." Berdasarkan hal tersebut, dalam lisensi 

komersial tidak berarti pengalihan seluruh hak ekonomis si pencipta/pemegang hak cipta 

dan/atau vendor-nya. Demikian pula keberadaan commercial licence tidak berarti 

mengesampingkan CPAL-nya dimana ketentuan tentang "atrribution" tidak tegas dinyatakan 

boleh hilang atau diperkenankan untuk dihilangkan atau tidak disebutkan. 

Kembali ke masalah pemberian Hak Paten, ada 3 syarat untuk mendapatkan hak paten di 

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001: 
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Pasal 2 

(1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat 
diterapkan dalam industri. 

(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang 
mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga 
sebelumnya. 

(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya 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 

 

Dari ketentuan diatas maka syarat untuk mendapatkan paten adalah bahwa merupakan 

penemuan baru, dapat diproduksi/diterapkan dalam industrial, dan merupakan sesuatu yang 

tidak terduga sebelumnya atau non obviuos. 

Kalau melihat dari 3 syarat untuk mendapatkan hak paten tersebut, maka salingsapa.com 

tidak tepat menggunakan “powered by Muhammad Yahya Harlan” atau “Copyright by 

Muhamamd Yahya Harlan” karena salingsapa.com hanya mengembangkan suatu produk 

sesuai dengan keterangan nya ketika berada di perkuliahan umum di Bandung.  

Berbeda halnya jika terkait domain Salingsapa sendiri, di dalam Undang-undang Nomor 11 

tahun 2008 memang disebutkan ketentuan tentang kepemilikan suatu domain yang 

didaftarkan: 

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki 

Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama” 

Di dalam ketentuan tersebut sangat dimungkinkan Salingsapa untuk mendaftarkan 

http://salingsapa.com kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai 

perlindungan merek atas keberadaan suatu nama domain yang telah didaftarkan pada sistem 

registry Domain Name System (DNS) di Internet. 

Dengan demikian, kedepannya semoga kita sebagai masyarakat dapat melihat keberadaan 

lisensi dari suatu penyedia CMS manakala akan mengembangkan produk tersebut agar 

dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman ketika diimplementasikan pada publik.  

Jika memang Muhamamd Yahya Harlan melakukan kesalahan dengan mengaku bahwa itu 

adalah ciptaan dia, maka sebagai seniorlah yang harus memberikan pemahaman dan 

membimbing hal tersebut kearah yang lebih baik, tugas tersebut adalah tugas masyarakat 

bersama. Tidak arif rasanya jika hanya mencaci atau bahkan melekatkan stempel plagiat pada 

seorang anak berumur 12 tahun yang ingin mengembangkan dirinya ditambah pemikirannya 

yang tidak sekompleks orang dewasa. Maju terus IT Indonesia ! 
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*Pengamat cybercrime, keseharian penulis adalah seorang analis forensik digital. 

Nb: 

Capture konfirmasi email Achmad Mardiansyah diambil dari: 

1. http://achmad.glclearningcenter.com/wp-content/uploads/2011/02/sal3.png 

2. http://achmad.glclearningcenter.com/wp-content/uploads/2011/02/sal5.png 

3. http://achmad.glclearningcenter.com/wp-content/uploads/2011/02/sal6.png 

16 Februari 2011 
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