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11.  KEBIJAKAN  KEKAYAAN  INTELEKTUAL 

 

Indorama Ventures merupakan salah satu pemilik dan pengembang atas kekayaan intelektual 

dan di dalam kebijakan perusahaannya menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik 

orang lain, serta diharapkan agar pihak lain juga menghargai kekayaan intelektual yang kami 

miliki seperti hak cipta, paten, merek dagang atau rahasia dagang. Definisi baku berdasarkan 

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, mengenai kekayaan intelektual adalah penciptaan oleh 

pikiran. Kekayaan intelektual terdiri atas informasi seperti penemuan, kreasi, inovasi, dan 

perbaikan yang dihasilkan, diperoleh atau 

dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk hak paten, hak cipta, merek dagang, 

rahasia dagang,dan informasi rahasia dari bisnis terkait. 

 

Kebijakan kami tentang kekayaan intelektual adalah mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan hal tersebut. , melindungi hasil dari kegiatan kekayaan intelektual , dan 

menggunakan secara ekstensif hak tersebut serta menghormati hak kepemilikan yang sah dari 

pihak ketiga. Kami memiliki sebuah sistem dimana kami mendaftarkan merek dagang dan 

merek lainnya dalam rangka melindungi mereka untuk kami gunakan. Kami tidak akan 

melakukan pelanggaran HAKI tersebut dari pihak ketiga, baik itu berupa perangkat keras 

ataupun perangkat lunak dimana hal tersebut kami peroleh melalui pembelian ataupun 

penyewaan. 

 

Penggunaan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak untuk perusahaan akan dibeli secara resmi (sah) dari sumber perusahaan 

yang sah sehingga perusahaan dapat menggunakan secara sah perangkat lunak tersebut. 

 

Hal ini merupakan kebijakan perusahaan kami , yaitu hanya menggunakan perangkat lunak 

yang memiliki lisensi disertai dengan perjanjian atas lisensi tersebut. Pelanggaran atas 

perjanjian lisensi merupakan hal yang illegal dan dapat dilakukan proses hukum terhadap 

Perusahaan dan hukuman penalti berupa sejumlah uang. Untuk itu, karyawan Perusahaan tidak 

diperbolehkan melakukan hal-hal di bawah ini tanpa ijin dari kepala departemen IT : 

■ Memasang perangkat lunak milik perusahaan di komputer pribadi (digunakan di rumah) 
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■ Menyalin program perangkat lunak perusahaan dengan berbagai alasan 

■ Memasang program perangkat lunak di komputer milik Perusahaan  

 

Perusahaan dapat mengaudit pengguna komputer Perusahan di setiap saat untuk memastikan 

pematuhan atas kebijakan ini. Karyawan yang berusaha untuk menyalah gunakan perangkat 

lunak ataupun dokumentasi terkait harus diperingatkan oleh Kepala Departemen. 

 

Kekayaan Intelektual Perusahaan dan Rahasia Dagang 

Kebijakan umum dari Perusahaan  adalah bahwa seseorang yang menciptakan sebuah karya 

untuk dirinya sendiri merupakan pemilik atas karya tersebut, kecuali bila “ karya tersebut 

diperoleh dari proses pemesanan.” “Karya yang diperoleh dari proses pemesanan” adalah 

sebuah karya yang disiapkan oleh seorang karyawan dalam ruang lingkup hubungan kerja 

ataupun karya khusus yang dipesan sebagai kontribusi atas pekerjaan borongan. Perusahaan 

membayar karyawan untuk karya tersebut, dimana di dalamnya sudah termasuk untuk 

kreativitas atau meningkatkan produk atau sistem baik yang dilaksanakan ataupun tidak. 

Perusahaan harus selalu mengingatkan mengenai kepemilikan kekayaan intelektual ini kepada 

karyawan meskipun karyawan tersebut meninggalkan perusahaan. 

Rahasia dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan dapat berupa suatu benda 

berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai contoh strategi dalam meningkatkan efisiensi 

karyawan. Kami berharap bahwa karyawan yang ada saat ini dan mantan karyawan dapat 

memelihara rahasia dagang kami. Meskipun disebutkan di dalam kontrak secara rinci mengenai 

kepemilikan hak, Perusahaan tidak memiliki hal kekayaan intelektual atas suatu pemborongan 

pekerjaan (karya) yang dihasilkan oleh konsultan atau kontraktor independen. 

 

Kerahasiaan 

Seluruh pihak menghormati atas kerahasiaan kekayaan intelektual kami termasuk rahasia 

dagang. 

Kami akan menggunakan hak kami untuk melakukan proses hukum apabila kami dapati pihak 

lain yang menyalah gunakan informasi atau sengaja mencari untuk memperoleh kekayaan 

intelektual dan rahasia dagang kami. 

 


