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Pentingnya
Hak Kekayaan
Intelektual
Sejumlah besar pelaku usaha, terutama usaha
kecil dan menengah belum menyadari
pentingnya hak kekayaan intelektual padahal
mereka memiliki berbagai inovasi yang kreatif
baik dari segi produk, jasa, maupun penciptaan
teknologi.

TIGA MANFAAT MEMILIKI HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

 Mendapatkan hak moral & ekslusif untuk
menggunakan hasil karya yang dimiliki

Hak kekayaan intelektual yang dimiliki tak hanya melindungi
aset perusahaan tersebut dari risiko pencurian ide, namun juga
secara tidak langsung memberikan competitive advantage
(kelebihan yang tidak dimiliki perusahaan lain) dalam bersaing.

 Meningkatkan nilai perusahaan

Suatu perusahaan dengan produk/jasa/teknologi yang telah
memiliki hak kekayaan intelektual tentunya akan meningkatkan
rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut.
Tak hanya itu, investor serta masyarakat, bahkan kompetitor
pun akan mempertimbangkan kepemilikan HKI sebagai
kelebihan yang dimiliki suatu perusahaan.

 Menjadi salah satu aset yang paling berharga

Kepemilikan HKI tak hanya sebatas jaminan perlindungan karya
perusahaan tersebut, HKI dapat menjadi salah satu sumber
pendapatan perusahaan melaluir oyalti dari pihak lain yang
ingin menggunakan produk/jasa/teknologi yang dimiliki
perusahaan untuk tujuan komersil.
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Pentingnya
Hak Kekayaan
Intelektual
Tak hanya menguntungkan bagi Anda sebagai
wirausahawan sosial, kepemilikan HAKI pun
dapat memberi keuntungan bagi pihak lain.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL JUGA MEMBERI
MANFAAT UNTUK BERBAGAI ASPEK

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Seiring dengan meningkatnya jumlah SME yang memperkerjakan sejumlah masyarakat sebagai tenaga
kerja, meningkat pula jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih lagi, SME dengan sertifikat HKI
tentu akan memperkerjakan pekerja dengan gaji yang relatif lebih tinggi.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara

Suatu perusahaan dengan kepemilikan HKI akan menghasilkan pendapatan tambahan dengan jumlah
yang signifikan dari royalti, terlebih apabila sudah di tingkat internasional. Sebagai contoh, hak
kekayaan intelektual yang dimiliki Amerika lebih besar nilainya dibandingkan GDP dari negara mana
pun di seluruh dunia. Perkembangan SME di Indonesia yang sangat pesat tentu dapat secara perlahan
mengarah ke peningkatan perekonomian Indonesia.

Melindungi Hak Konsumen

Keberadaan hak kekayaan intelektual membantu masyarakat untuk dapat memilih produk ataupun jasa
dengan lebih cerdas dalam mempertimbangkan keamanan, kualitas, dan efektifitas dalam
menggunakan suatu barang atau jasa. Indikator hak kekayaan intelektual pun menjadikan perusahaan
pesaing untuk terus meningkatkan kualitas agar dapat bersaing.

Memotivasi Inovasi yang Berkelanjutan

HKI merupakan salah satu bentuk apresiasi dan perlindungan terhadap karya anak bangsa, sehingga
mereka pun merasa karya mereka dihargai, dengan demikian mereka akan lebih termotivasi untuk
terus berkarya dan berinovasi.
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Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Keberadaan produkl-produk local dengan sertifikat HKI akan membantu meningkatkan Daya Saing
tidak hanya di pasar lokal namun juga dapat menjadi cara produk dalam negeri melakukan penetrasi
pasar Internasional.


