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ABSTRACT 

Technology is an indicator of whether a country is progressing or not, because of its great 

influence on life to facilitate daily needs. Technology is born from a series of research and 

development that sacrifices time, material, energy. The granting of a patent is an 

appreciation for the creator of a technology, to carry out his own invention and to give 

permission to others for the invention. However, each country has certain limitations to 

create the technology needed, so it must require assistance from other countries, which is 

done through a license agreement. Grant back is one of the clauses contained in the license, 

but grant back is known as a limitation in business contracts because it prevents the licensee 

from obtaining progress in technological mastery and contains an element of injustice 

because it legitimizes the licensor to always have the right to an intellectual work that he did 

not produce himself . Therefore, the clause in the license agreement that contains the 

obligation to re-license or grant back can be viewed as a clause that is anti-competitive in 

nature. 
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ABSTRAK 

Teknologi adalah salah satu indikator maju atau tidaknya suatu negara, karena pengaruh yang 

besar bagi kehidupan untuk mempermudah kebutuhan sehari-hari. Teknologi lahir dari 

serangkaian penelitian dan pengembangan yang mengorbankan waktu, materi, tenaga. 

Pemberian hak paten adalah sebagai apresiasi bagi pencipta suatu teknologi, untuk 

melaksanakan sendiri penemuannya dan memberikan izin bagi orang lain atas penemuan itu. 

Tetapi, setiap negara memiliki batasan tertentu untuk menciptakan teknologi yang 

dibutuhkan, sehingga harus membutuhkan bantuan negara lain, yang dilakukan melalui 

perjanjian lisesnsi. Grant back merupakan salah satu klausul yang terdapat dalam lisensi, 



 

 

tetapi grant back dikenal sebagai pembatasan dalam kontrak bisnis karena menghalangi 

penerima lisensi untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan mengandung 

unsur ketidakadilan karena melegitimasi pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu 

karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian 

lisensi yang memuat kewajiban lisensi kembali atau grant back dapat dipandang sebagai 

klausul yang bersifat anti persaingan usaha. 

Kata Kunci: Grant Back, Lisensi, Paten 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan akan teknologi akan 

selalu mengalami dinamisasi. Kemajuan 

teknologi menjadi indikator bagi suatu 

negara dapat dikatakan maju atau tidak 

Sehingga setiap negara terus berlomba-

berlomba untuk menemukan dan terus 

mengembangkan teknologi. Adanya 

penemuan teknologi dan penguasaan 

teknologi ini akan membuat negara 

menjadi adikuasa, kaya raya, dan 

berprestise. Kemudian eksistensi teknologi 

tidak bisa dipungkiri membawa pengaruh 

yang besar bagi kehidupan terutama 

mempermudah dalam setiap kebutuhan 

sehari-hari. Perkembangan yang demikian 

itu membawa manfaat bagi kemajuan 

peradaban umat manusia yang sebelumnya 

pekerjaan menuntut kemampuan fisik yang 

besar kini sudah dapat tergantikan oleh 

teknologi.1 

 
1 Ngafifi Muhammad, Kemajuan Teknologi dan 
Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial 

Teknologi adalah esensi dari paten 

jika dikaji dalam ilmu pengetahuan, 

mengingat bahwasanya teknologi lahir dari 

kegiatan penelitian dan pengembangan 

yang membutuhkan pengorbanan materiil, 

baik waktu, materi, maupun tenaga. 

Sehingga dengan adanya pengorbanan itu 

maka diperlukan apresiasi berupa 

penghargaan yang tinggi terhadap setiap 

orang yang berhasil menemukan suatu 

teknologi dengan cara memberikan hak 

khusus untuk melaksanakan sendiri 

penemuannya dan memberikan izin bagi 

orang lain atas penemuan itu. Paten dan 

fungsi Paten demikian sangat penting 

dalam mendukung pembangunan teknologi 

khususnya di Indonesia, terutama yang 

berbasis teknologi yang menunjang pada 

sektor perekonomian.2 

 
Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi 
dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, hlm. 34-35 
2 Atsar Abdul, Perbandingan Pengaturan Mengenai 
Perlindungan Hukum Terhadap Invensi Di Bidang 
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Antara 



 

 

Konsep paten dimaksudkan untuk 

membuka pengetahuan demi kemajuan 

masyarakat dan sebagi gantinya, inventor 

mendapatkan hak ekslusif selama periode 

tertentu. Kemudian secara yuridis paten 

diatur dan diberikan perlindungannya 

terutama pada penemuan dalam bidang 

teknologi melingkupi proses maupun 

produk. Paten diberikan terhadap karya 

atau ide penemuan (invensi) di bidang 

teknologi. Pada dasarnya invensi teknologi 

di Indonesia yang mendapatkan 

perlindungan hukum paten saat ini berupa 

program related invention, yakni terkait 

program komputer yang berhubungan 

dengan perangkat keras (hardware) saja, 

sedangkan untuk perangkat lunak 

(software) dilindungi dengan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta.3  

Di Indonesia, paten sendiri diatur 

dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016 

tentang Paten (UU Paten), dengan prinsip 

first to file yang mana paten dilindungi 

adalah yang pertama kali mengajukan 

pendaftaran ke Dirjen HKI dengan 

mempertimbangkan ada atau tidaknya 

 
Indonesia Dengan Jepang, Jurnal Hukum & 
Pembangunan, Vol. 47, No. 3, hlm. 313 
3 Ibid, hlm. 314 

itikad baik dari pemohon pendaftaran.4 

Mengenai adanya jangka waktu, paten 

memberikan hak eklusif paten kepada 

inventor oleh negara selama 20 tahun 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 

Paten,5 yang menyebabkan pemegang 

Paten berhak untuk melarang pihak lain 

memanfaatkannya dalam bentuk apapun 

diluar persetujuan. Kadangkala, pemegang 

paten tidak memiliki sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan patennya 

dan lebih melisensikan hak ekslusif 

terhadap patennya kepada pihak lain 

ataupun juga alasan lainnya yang 

mendukung untuk melisensikan hak 

ekslusif kepada orang lain.6 

Praksisnya tak jarang berkenaan 

dengan teknologi dilakukannya ahli 

teknologi. Pengertian ahli teknologi 

dimaknai dengan pengalihan kemampuan 

teknologi yang dipunyai oleh negara-

negara maju kepada negara berkembang. 

Konsep ahli teknologi dalam 

perkembangannya tidak lagi dipersepsikan 

sebagai pengalihan teknologi dari negara 

maju kepada negara berkembang, namun 

dapat pula terjadi antara licensor dan 

licensee. Tindakan alih teknologi 
 

4 Utama Kartika Widya, Manfaat Lisensi Paten 
Bagi Industri Teknologi Dan Informasi Indonesia, 
Vol. 41, No. 3, hlm. 388 
5 Dapat Dilihat Dalam Undang-undang  No. 13 
Tahun 2016 tentang Paten 
6 Utama Kartika Widya, op.cit. hlm 388 



 

 

merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan oleh dengara berkembang untuk 

mengurangi ketergantungannya terhadap 

negara maju terutama berkenaan dengan 

teknologi.7 Ahli teknologi dapat dilakukan 

dengan melalui perjanjian lisensi diatur 

dalam Pasal 76–80 UU Paten, yang 

kemudian dipertegas pengatuan 

pencatatatan perjanian lisensi kekayaan 

intelektual dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. 

Para pihak dapat mencantumkan apapun 

selagi tidak bertentangan dengan Pasal 6 

Peraturan Pemerintah ini, dikarenakan 

dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwasanya perjanjian lisensi dilarang 

membuat ketentuan yang dapat:8 

a. Merugikan perekonomian 

Indonesia dan kepentingan nasional 

Indonesia; 

b. Memuat pembatasan yang 

menghambat kemampuan bangsa 

Indonesia dalam melakukan 

pengalihan, penguasaan, dan 

pengembangan teknologi; 

c. Mengakibatkan persaingan usaha 

tidak sehat; dan/atau 

 
7 Fitirati Ana Nisa, Urgnesi Pengaturan Khusus 
Lisensi Paten Tentang Alih Teknologi pada 
Perusahaan Joint Venture, Vol. 9, No. 1, hlm. 23 
8 Dapat Dilihat Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 
Tahun 2018 

d. Bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-udangan, 

nilai-nilai agama, kesusilaanm, 

ketertiban umum. 

Namun, tetap saja walaupun 

perjanjian lisensi dibuat tidak bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 6 sebagaimana 

disebutkan diatas, perjanjian lisensi 

terdapat klausula yang merugikan salah 

satu pihak yang terlibat dalam perjajian 

lisensi paten terkait ahli teknologi. 

Klausula yang dimaksud salah satunya 

ialah grant back. Oleh karenanya, dalam 

hal ini harus diketahui sejauh mana 

pengaruh grant back dalam suatu 

perjanjian lisensi dan analisis yuridis yang 

menyertai adanya kehadiran klausula 

tersebut, terutama di Indonesia. Sehingga 

dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut 

mengenai perjanjian lisensi paten alih 

teknologi dan klausula grant back beserta 

dasar hukum yang menyertainya. 

 

B. Pembahasan 

1. Perjanjian Lisensi Sebagai 

Sarana Alih Teknologi 

Keberadaan teknologi merupakan 

hal yang sangat dibutuhkan sebagai 

penunjang dalam pembangunan ekonomi. 

Dalam rangka memperoleh teknologi yang 

diperlukan dunia industri nasional dapat 

dilakukan melalui kegiatan alih teknologi. 



 

 

Alih teknologi ialah perbuatan 

mengizinkan dua hal secara serentak, yaitu 

mengizinkan masuknya secara langsung 

alat produksi yang maju dan penguasaan 

atas penambahan barang (supply). 

Kegiatan alih teknologi dapat dilakukan 

baik berupa penanaman modal asing 

ataupun melalui perjanjian lisensi 

teknologi (technology license agreement).9  

Dalam hal alih teknologi, kesulitan 

yang selalu dihadapi oleh negara 

berkembang adalah kurangnya keahlian 

untuk mengelola dan melaksanakan 

teknologi yang dibeli atau diambil alih 

tersebut, kurangnya sarana dan prasarana 

termasuk alat-alat untuk melaksanakan 

teknologi, dan kurangnya perangkat-

perangkat lunak termasuk aturan main 

yang diperlukan agar nantinya teknologi 

yang dibeli atau diambil alih tersebut dapat 

dipergunakan untuk kemakmuran seluruh 

rakyat.10 Maka dari itu, alih teknologi 

melalui pemberian lisensi merupakan cara 

yang paling tepat karena licensee dapat 

belajar untuk melaksanakan sendiri HKI 

tersebut dan licensee dapat melakukan 

modifikasi lebih lanjut dari teknologi yang 

dilisensikan, serta kemudian memiliki 

 
9 B.Nurmawati, Implikasi Perjanjian Lisensi Paten 
Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi, Jurnal IUS 
FACTI Vol.4 Juni 2011, hlm.24.  
10 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, 
hlm.98 

teknologi yang baik yang dapat menjadi 

HKI miliknya sendiri. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa paten memiliki peranan 

besar dalam proses alih teknologi di 

negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia. 

Perjanjian lisensi paten merupakan 

perjanjian tertulis yang dibuat secara 

bersama-sama oleh penyewa teknologi 

(licensee) dan pemilik teknologi (licensor). 

Perjanjian ini merupakan dasar kerjasama 

yang mengatur syarat-syarat dan kondisi 

pemindahan teknologi dari pihak licensor 

ke pihak licensee yang bersifat 

kontraktual. Perjanjian lisensi paten 

berbeda dari perjanjian umum lainnya, 

karena pemilik paten atau pemegang paten 

hanya memberikan lisensi kepada licensee, 

sedangkan hak patennya masih tetap 

menjadi milik pemilik paten tersebut dan 

bukan menjadi milik licensee.11 Pemberian 

izin dari licensor kepada licensee biasanya 

mensyaratkan sejumlah uang kepada 

licensor sebagai royalti atas hak yang telah 

diberikan. Berdasarkan perjanjian lisensi 

tersebut, maka suatu perusahaan dapat 

memberikan hak untuk menikmati manfaat 

ekonomi kekayaan intelektual yang 

 
11 Dewi Astutty Mochtar, Perjanjian Lisensi Alih 
Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi 
Indonesia, (Bandung: Alumni, 2001), hlm.91.  



 

 

dimiliki oleh perusahaan lainnya.12 Alih 

teknologi yang terjadi selama ini biasanya 

dilakukan melalui perjanjian lisensi 

teknologi yang dirasakan memberatkan 

pihak Indonesia sebagai penerima 

teknologi luar negeri. 

 

2. Implikasi Klausula Grant 

back Dalam Perjanjian 

Lisensi Paten  

Di dalam setiap kontrak lisensi 

paten senantiasa terdapat klausula yang 

mengharuskan licensee di Indonesia untuk 

menyerahkan setiap hasil temuan baru atau 

modifikasi dari teknologi yang 

dilisensikan kepada licensor di luar negeri. 

Kewajiban tersebut ada diikuti dengan 

kompensasi ada pula yang tanpa ganti rugi. 

Dalam teorinya, klausula ini sering dikenal 

dengan sebutan grant back atau lisensi 

kembali.13 Grant back adalah konsep 

perjanjian eklusifitas dari Amerika Serikat, 

yang merupakan salah satu klausul yang 

terdapat dalam lisensi paten yang 

membutuhkan alih teknologi.14 Grant back 

 
12 Tim Lindsey et. Al, Hak Kekayaan Intelektua 
Suatu Pengantar (Bandung: PT Alumni: 2005), 
hlm.331.  
13 Budi Santoso, Butir-Butir Berserakan tentang 
Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri), 
Bandung: Mandar Maju, 2005. Hlm.119 
14 Richard Schmalbeck, The Validity Of Grant 
back Clauses in Patent Licensing Agreements, The 
University of Chocago Law Review, Vol.42, No.4 
(Summer, 1975), hlm.733-748.  

merupakan salah satu ketentuan dalam 

perjanjian lisensi dimana licensee 

diharuskan untuk selalu membuka dan 

mentransfer informasi kepada licensor 

mengenai seluruh perbaikan dan 

pengembangan yang dibuat terhadap 

produk yang dilisensikan, termasuk know-

how terkait pengembangan tersebut.15 

Grant back dapat dikategorikan 

dalam dua jenis, yaitu ekslusif dan non-

eksklusif. Grant back eksklusif adalah 

grant back dimana licensor memegang hak 

lisensi penuh atas objek yang dilisensikan 

beserta pengembangan atau modifikasi 

yang nantinya dapat dihasilkan oleh 

licensee. Umumnya, dalam grant back 

eksklusif licensor tidak memberikan hak 

atas pengembangannya kepada licensee. 

Sedangkan grant back non-eksklusif 

memperbolehkan salah satu atau kedua 

pihak dalam kontrak untuk melisensikan 

kepada lainnya suatu hak atas suatu 

perbaikan kemajuan. Grant back non-

eksklusif memungkinkan licensee untuk 

mengembangkan teknologi yang 

dilisensika dan melisensikan hasil inovasi 

tersebut kepada pihak lain. 

Berdasarkan jenis grant back yang 

telah dijelaskan diatas, dapat diketahui 

 
15 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha 
Antara Teks Dan Konteks, Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 
Jakarta, 2009, hal.204 hlm.244. 



 

 

bahwa grant back jenis eksklusif hanya 

memperbolehkan licensor untuk 

memperoleh keuntungan dari setiap 

invensi yang mengikuti dapat menjadi 

penghalang inovasi karena licensee tidak 

akan menerima keuntungan apapun dari 

setiap perbaikan kemajuan di masa depan 

yang dapat dibuat olehnya. Kemudian 

licensor dapat menggunakan seluruh 

perbaikan, tidak hanya untuk mendapat 

kontrol dari teknologi yang dibuat selama 

masa waktu hidup paten orisinil, tetapi 

seringkali untuk memperpanjang waktu 

paten miliknya. Sehingga dibandingkan 

dengan grant back jenis eksklusif, grant 

back jenis non-eksklusif dapat 

memberikan kebebasan bagi para licensee 

untuk melakukan perbaikan atau 

modifikasi lebih lanjut, serta melisensikan 

kembali kepada pihak lain, sehingga 

cenderung tidak menimbulkan anti 

persaingan usaha.  

Klausula grant back dapat 

dikatakan sebagai pembatasan dalam 

kontrak bisnis yang bersifat Restrictive 

Business Practice. Secara umum 

Restrictive Business Practices adalah 

penyalahgunaan kedudukan dari suatu 

pihak untuk menekan pihak yang lain, 

dalam mengejar keuntungan material yang 

maksimal. Dalam kontrak lisensi paten 

pihak yang lemah adalah licensee, 

sehingga tidak  jarang dalam kontrak 

tersebut dicantumkan pembatasan atau 

larangan yang sangat merugikan.16 

International Code of Conduct, 

memberikan pengertian yang lebih khusus 

terhadap Restrictive Business Practices, 

yaitu sebagai tindakan pengengekangan 

yang menimbulkan pengaruh yang tidak 

menguntungkan bagi aliran teknologi 

internasional, terutama praktek-praktek 

yang menghalangi perkembangan ekonomi 

dan teknologi di negara penerima lisensi.17 

Dalam prakteknya, klausula grant 

back ini dapat menghalangi penerima 

lisensi untuk memperoleh kemajuan dalam 

penguasaan teknologi dan mengandung 

unsur ketidakadilan karena melegitimasi 

pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak 

atas suatu karya intelektual yang tidak 

dihasilkannya sendiri. Oleh karena itu, 

klausul dalam perjanjian lisensi yang 

memuat kewajiban lisensi kembali atau 

grant back dapat dipandang sebagai 

klausul yang jelas bersifat anti persaingan 

usaha. Grant back dapat memberikan hak 

eksklusif untuk menggunakan hasil 

perbaikan kemajuan di masa depan 

semata-mata untuk licensor, tanpa 

menyisakan apa-apa kepada licensee, atau 

 
16 Sunarjati Hartono, ”Masalah Kontrak dalam Alih 
Teknologi”, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 14 
17 Ibid, hlm.14.  



 

 

hal tersebut mungkin memperbolehkan 

kedua pihak untuk membagi hak-hak itu 

untuk pihak lainnya.  

 

3. Penyelesaian Masalah Grant 

Back Terkait Hak Paten 

Seperti yang kita tahu, grant back 

dapat menghalangi penerima lisensi untuk 

memperoleh kemajuan dalam penguasaan 

teknologi dan mengandung unsur 

ketidakadilan karena melegitimasi pemberi 

lisensi untuk selalu memiliki hak atas 

suatu karya intelektual yang tidak 

dihasilkannya sendiri. Pemerintah 

Indonesia perlu mengatur lebih lanjut 

mengenai klausul grant back ini mengenai 

larangan persaingan usaha yang tidak sehat 

contohnya penjiplakan teknologi, 

mengingat grant back membuka dan 

mentransfer informasi kepada licensor 

mengenai seluruh perbaikan dan 

pengembangan yang dibuat terhadap 

produk yang dilisensikan, termasuk know-

how terkait pengembangan tersebut, salah 

satunya adalah berinovasi secara kreatif 

dalam menjalakankan perkembangan 

teknologi tersebut, dan memberikan 

apresiasi terhadap pencipta utama 

teknologi, seperti memberi kredit.  

Selain pengaturan lebih lanjut 

terhadap klausula grant back, pihak 

perjanjian juga dituntut untuk lebih kritis 

dalam membuat klausul grant back 

tersebut, terutama pencipta teknologi 

sehingga kedepannya terhadap teknologi 

yang diinovasi, tidak menimbulkan rasa 

dirugikan yang besar. Selanjutnya, peran 

besar pemerintah terhadap teknologi 

tersebut adalah mengawasi agar berjalan 

sesuai fungsinya dan dapat digunakan 

untuk menyejahterakan rakyat 

 

C. Kesimpulan 

Seiring berkembangnya dunia, 

teknologi yang ada juga semakin 

berkembang menyesuaikan dengan 

keadaan. Suatu teknologi diciptakan lewat 

serangkaian proses yang berupa penelitian 

dan pengembangan dengan mengorbankan 

baik materi, waktu, dan tenaga, belum lagi 

adanya suatu kegagalan atau kebuntuan 

dalam memecahkan masalah atau mencari 

ide. Pemberian hak paten adalah sebagai 

apresiasi atas adanya pengorbanan untuk 

melaksanakan sendiri penemuannya dan 

memberikan izin bagi orang lain atas 

penemuan itu. Di Indonesia, secara 

yuridis, paten diatur dalam Undang-

undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

dengan prinsip first to file yang mana 

paten dilindungi adalah yang pertama kali 

mengajukan pendaftaran ke Dirjen HKI, 

dengan mempertimbangkan beberapa hal. 



 

 

Penciptaan suatu teknologi, pasti 

dibutuhkan setiap negara untuk 

menyejahterakan rakyatnya, tetapi bisa 

jadi suatu teknologi yang dibutuhkan 

tersebut tidak tersedia di negaranya. Maka, 

untuk memperoleh teknologi yang 

diperlukan itulah dapat dilakukan kegiatan 

alih teknologi. Alih teknologi adalah 

kegiatan yang mengizinkan masuknya 

secara langsung alat produksi yang maju 

dan penguasaan atas penambahan barang 

(supply). Kegiatan alih teknologi dalam 

bentuk penanaman modal asing ataupun 

melalui perjanjian lisensi teknologi 

(technology license agreement). Tetapi, 

dalam alih teknologi kesulitan yang selalu 

dihadapi adalah kurangnya keahlian untuk 

mengelola dan melaksanakan teknologi 

yang dibeli atau diambil alih tersebut, 

kurangnya sarana dan prasarana termasuk 

alat-alat untuk melaksanakan teknologi, 

dan kurangnya perangkat-perangkat lunak. 

Maka dari itu, alih teknologi melalui 

pemberian lisensi merupakan cara yang 

paling tepat karena licensee dapat belajar 

untuk melaksanakan sendiri HKI tersebut 

dan licensee dapat melakukan modifikasi 

lebih lanjut dari teknologi yang 

dilisensikan, serta kemudian memiliki 

teknologi yang baik yang dapat menjadi 

HKI miliknya sendiri. 

Untuk melakukan suatu kegiatan 

alih teknologi, pasti membutuhkan suatu 

perjanjian yang mengikat, yaitu melalui 

perjanjian lisesni. Grant back adalah salah 

satu klausula dalam perjanjian lisensi 

dimana licensee diharuskan untuk selalu 

membuka dan mentransfer informasi 

kepada licensor mengenai seluruh 

perbaikan dan pengembangan yang dibuat 

terhadap produk yang dilisensikan, 

termasuk know-how terkait pengembangan 

tersebut. Ada 2 jenis grant back, yaitu 

ekslusif dan non-eksklusif. Grant back 

eksklusif adalah dimana licensor 

memegang hak lisensi penuh atas objek 

yang dilisensikan beserta pengembangan 

atau modifikasi yang nantinya dapat 

dihasilkan oleh licensee, yang umumnya 

licensor tidak memberikan hak atas 

pengembangannya kepada licensee. 

Sedangkan grant back non-eksklusif 

memperbolehkan salah satu atau kedua 

pihak dalam kontrak untuk melisensikan 

kepada lainnya suatu hak atas suatu 

perbaikan kemajuan. 

Tetapi, klausula grant back dapat 

dikatakan sebagai pembatasan dalam 

kontrak bisnis yang bersifat Restrictive 

Business Practice, yang berarti 

penyalahgunaan kedudukan dari suatu 

pihak untuk menekan pihak yang lain, 

dalam mengejar keuntungan material yang 



 

 

maksimal. Oleh karena itu, klausul dalam 

perjanjian lisensi yang memuat kewajiban 

lisensi kembali atau grant back dapat 

dipandang sebagai klausul yang jelas 

bersifat anti persaingan usaha. 

Menghadapi masalah grant back 

ini, diperlukan peran pemerintah untuk 

mengatur lebih lanjut mengenai klausul 

grant back ini mengenai larangan 

persaingan usaha yang tidak sehat 

contohnya penjiplakan teknologi, dan 

terhadap teknologi yang sudah ada, baik 

yang original maupun hasil inovasi, 

baiknya pemerintah melakukan 

pengawasan terhadap teknologi tersebut 

agar berjalan sesuai fungsinya dan dapat 

digunakan untuk menyejahterakan rakyat 
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