
Nama Mata Kuliah : HukumMilikPerindustrian (KU4273) 

SKS :  2 

Outcomes :  Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan hukum milik perindustrian. 

Sifat : Pilihan 

SistemPenilaian :  

  Kehadiran  10%                                            

  UTS      30%                                                    

   UAS     35%                                                  

  Tugas25%                           

    

SatuanAcaraPembelajaran : 

Mg

# 
Topik Sub Topik CapaianBelajarMahasiswa 

SumberMat

eri 

1 PengantarHukumMilikPerindustrian 
a. Pengantar 
b. RevolusiPerancis 
c. Perubahan budaya masyarakat dari tradisional ke modern 
d. Terjadinyamasyarakatkapitalis 

Mahasiswamampumembandingkandanmengidentifikasirevolusiindus

triPrancis, perubahandariduniatradisionalke modern, sebab-

akibatterjadinyamasyarakatindustrikapitalis 

 

2 
Alih teknologi dan HAKI 

Sistemnasionalpenelitianpengembangandanpenerapanilmudan

teknologi 
Mahasiswa mampu memahami pentingnya pengetahuan alih teknologi 

dan HAKI 

 

3 

ProsedurHukumHakMilimIntelektual 

KelembagaanHak Paten 

a. lisensidanlisensor 
b. hakmonopoli 
c. royalti 
d. lembaga  HMI 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi prosedur hukum hak milik 

intelektual 

 

4 
KelembagaanHakCipta 

UU yang mengaturnya jangka waktu, tatalaksa-na jenis-jenis 

pengalihan  Mahasiswa mampu mengidentifikasi hak milik intelektual ini  
 

5 
KelembagaanHakMerek 

UU yang mengaturnya jangka waktu, tatalaksa-na jenis-jenis 

pengalihan  Mahasiswa mampu mengidentifikasi hak milik intelektual ini 
 



6 
KelembagaanHakDesain 

UU yang mengaturnya jangka waktu, tatalaksa-na jenis-jenis 

pengalihan  
Mahasiswa mampu mengidentifikasi hak milik intelektual ini  

7 
KelembagaanRahasiaDagang 

UU yang mengaturnya jangka waktu, tatalaksan jenis-jenis 

pengalihan  
Mahasiswa mampu mengidentifikasi hak milik intelektual ini  

8 
Ujian Tengah Semester 

9 
Kasus-kasus Hak Milik Intelektual                   

Era sebelum 1971 

Era abad 20 

Era abad 21 

Mahasiswa mampu mengenali kasus konkret Hukum Milik 

Perindustrian  di nasional dan internasional 
 

10 
Contoh-contoh kontrak alih teknologi Contoh kantrak Hukum Milik Industri Mahasiswa  mengetahui prinsip-prinsip kontrak alih teknologi  

11 
KuliahDosentamu (praktisi) 

Pengalaman di industri elektronika, penerbitan,  desain, 

farmasi, telekomunikasi, dan inovasi nasional dalam HAKI 
Mahasiswa mendapat transfer ilmu nyata  

12 

Presentasi peserta perkelompok, dengan 

mengambil salah satu topik hak milik 

intelektuan 

Bergantung pada minat usulan mahasiswa, seperti hak cipta, 

hak merk, hak desain, hak paten  

Mahasiswa mampu mengajukan kasus dan membahasnya dalam 

diskusi kelas 
 

13 

Presentasipesertaperkelompok, 

denganmengambilsalahsatutopikhakmilikintel

ektual 

Bergantung pada minat usulan mahasiswa, seperti pelanggaran 

lisensi, royalty, pemalsuan merk, desain  

Mahasiswa mampu mengajukan kasus dan membahasnya dalam 

diskusi kelas 
 

14 

Presentasipesertaperkelompok, 

denganmengambilsalahsatutopikhakmilikintel

ektual 

Tergantungminatusulanmahasiswa 
Mahasiswa mampu mengajukan kasus dan membahasnya dalam 

diskusi kelas 
 

15 
Kuliahpenutup, evaluasi Pembahasan Mahasiswamampumengajukankasusdanmembahasnyabersama  

16 
UjianAkhir Semester 

 


