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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan   

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, Indonesia memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), dan landasan 

ideologis, yaitu Pancasila. Konstitusi Indonesia secara tekstual terdiri dari 

Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi 37 pasal dengan 3 aturan peralihan dan 

2 aturan tambahan1, yang menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional.     

 Alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa 

“...Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”. 

Pengejawantahan dari alinea tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama dari 

ketentuan Pasal 28 H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Salah 

satu wujud dari cita-cita memajukan kesejahteraan hidup atau kesejahteraan 

masyarakat secara umum adalah Pembangunan Kesehatan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat. Untuk 

selanjutnya maka referensi kepada UUD 1945 adalah merujuk kepada UUD1945 hasil amendemen 

keempat.    
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agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 19452. Sementara itu sisi kedua dari pengejawantahan alinea 

keempat dari Pembukaan UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 

Sehubungan dengan itu Pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan 

rakyat dan memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memperoleh dan 

mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya3.  

 Untuk menjalankan amanat alinea keempat UUD 1945 di atas, maka Pasal 

1 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, segala 

aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 

termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum4. Mengenai hal 

ini Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

                                                           
2 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana 

dikutip dari laman   

http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/Naskah%20Akademik%20RUU%20Tena

ga%20Kesehatan_opt.pdf yang diakses pada 4 April 2018 pukul 8:37pm 
3 Naskah Akademik RUU tentang Paten sebagaimana dikutip dari laman  

 http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_paten.pdf yang diakses pada 4 

April 2018 pukul 8:38pm. 
4 Paragraf Pertama dari Penjelasan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4389 (“UU 10/2004”). UU 

10/2004 ini kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/Naskah%20Akademik%20RUU%20Tenaga%20Kesehatan_opt.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/Naskah%20Akademik%20RUU%20Tenaga%20Kesehatan_opt.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_paten.pdf
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) menyatakan 

bahwa5: 

 Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan,     

kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas 

hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional 

merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang 

saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan 

mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Mengenai Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sejauh ini tidak ada pendapat yang senada tentang apa 

yang dimaksud dengan hukum. Dari literatur hukum di Indoesia, definisi tentang 

hukum menurut Prof van. Appeldoorn sangat sulit untuk dibuat sehingga menurut 

beliau hampir semua Sarjana Hukum memberikan pembatasan Hukum yang 

berlainan6.  

 Pendapat Prof van. Appeldorn tentang beragam definisi hukum juga 

terefleksi dalam buku H.L.A Hart tentang “The Concept of Law”7. Beberapa 

                                                           
5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234. 
6 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balaipustaka, 2002), 

hal. 34. 
7 H.L.A. Hart, The Concept of Law, 3rd Edition (Oxford University Press, 2012), hal 1. Di dalam 

bukunya beliau menyatakan bahwa: 

Few questions concerning human society have been asked with such persistence and answered   

by serious thinkers in so many diverse strange and even paradoxical ways as the questions “What 

is Law”. Even if we confine our attention to the legal theory of the last 150 years and neglect 

classifical and medieval speculations about the “nature” of law, we shall find a situation not     

paralleled in any other subject systematically studied as a separate academic discipline. No vast     

literature is dedicated to answering the questions “What is chemistry?” or “What is medicine?” 

as     it is to the question “What is Law”. A few lines on the opening page of an elementary textbook 

is all that the student of these sciences is asked to consider; and the answer he is given are of a 

very different kind from those tendered to the student of law.  

... 

“What officials do about disputes is....the law itself.”; “The prophecies of what the courts will  

do....are what I mean by the Law”; “Status are ‘sources’ of law.....not parts of the Law itself”; 

“Constitutional law is positive morality, merely”. 
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diantaranya yaitu pendapat dari Lewellyn dalam “The Brumble Bush” yang 

menyatakan hukum sebagai “What officials do about disputes is....the law itself”8; 

O.W. Holmes dalam “The Path of the Law” yang menyatakan “The prophecies of 

what the courts will do....are what I mean by the Law”9; J.C. Gray dalam “The 

Nature and Sources of Law” yang menyatakan “Status are ‘sources’ of law.....not 

parts of the Law itself”10; atau Austin di dalam The Province of Jurisprudence 

Determined yang menyatakan “Constitutional law is positive morality, merely”11. 

 Walaupun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang 

apakah hukum itu, namun E. Utrecht, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar 

Dalam  Hukum Indonesia (1953), sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil, memberikan 

batasan sebagai berikut “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan 

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu 

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”12. Selain pendapat 

Utrech tersebut, juga terdapat pandangan ahli hukum lainnya seperti S.M. Amin, 

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dan M.H. Tirtaadmidjaja  yang 

menyatakan sebagai berikut13:  

1) S.M. Amin 

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari 

norma dan sanksi-sanksi itu disebut  hukum dan tujuan hukum itu adalah 

                                                           
8 Karl N. Llewellyn, The Bramble Bush (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 9. 
9 Oliver Wendel Holmes Jr, The Path of Law (The Floating Press, 2009), hal. 173. 
10 John Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law (New York: The Columbia University 

Press, 1909), hal. 119. 
11 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined (London: John Murray Albemarle 

Street, 1832), hal. 259. 
12 C.S.T Kansil, op.cit., hal. 37-38. 
13 Ibid., hal. 38. 
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mengadakan ketatatertiban  dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan 

dan ketertiban terpelihara.  

2) J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto  

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan 

tingkah-laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh 

badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-

peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman 

tertentu.  

3) M.H. Tirtaadmadja  

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku 

tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti 

kerugian – jika melanggar aturan-aturan itu – akan membahayakan diri 

sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, 

didenda dan sebagainya.  

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para Sarjana 

Hukum Indonesia tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa Hukum itu 

meliputi beberapa unsur yaitu14: 

1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;  

2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 

3) Peraturan itu bersifat memaksa;  

4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas.  

                                                           
14 Ibid., hal. 38-39. 
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Dari beberapa unsur hukum sebagaimana disebutkan di atas maka unsur-

unsur ini sejalan dengan definisi hukum menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen 

berpendapat bahwa hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme 

hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan 

manusia15. Dari definisi tersebut maka hukum dapat didudukkan sebagai suatu 

instrumen hukum positif.  

Sejauh mengenai tujuannya, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian 

hukum dalam masyarakat dan bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan 

dari masyarakat itu16. Sementara itu, Gustav Radburch berpendapat bahwa hukum 

merupakan produk dari budaya manusia. Sebagaimana semua produk budaya 

mempunyai makna bagi masyarakat tertentu, hukum pun juga hanya dapat 

dipahami sebagai suatu upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai dan 

tujuannya. Menurut Radburch, tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi 

masyarakat dalam kerangka keadilan. Dalam kerangka inilah sebenarnya konsep 

hukum dibentuk17. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat dari Jerman, juga 

memperkenalkan tiga manfaat hukun yaitu adanya keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. 

1.1.1 Pembangunan Kesehatan  

Dari aspek instrumenal, hukum yang mengatur tentang 

pembangunan kesehatan di Indonesia diantaranya diatur di dalam Undang-

                                                           
15 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media, 2016), hal. 

164. 
16 C.S.T Kansil, op.cit., hal. 40-41. 
17 Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenamedana Group, 2016), 

hal. 116. 
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Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”)18. 

Mengenai landasan filosofinya, Penjelasan Umum dari UU 36/2009 

menyatakan bahwa19: 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan 

prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan 

yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 

Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta 

pembangunan nasional.  

Pada bagian lain Penjelasan Umum UU 36/2009, dijelaskan bahwa 

persoalan kesehatan merupakan faktor utama dan investasi yang berharga20: 

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai 

suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya 

didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan 

paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya 

promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.   

 

Konsepsi UU 36/2009 mengisyaratkan dengan jelas bahwa 

persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga akan 

bersinggungan erat dengan perkembangan teknologi kesehatan yang perlu 

diantisipasi, sebagaimana diuraikan di dalam Penjelasan Umum berikut21: 

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring 

dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya 

perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi 

informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik 

oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.  

                                                           
18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. 
19 Paragraf ketiga dan keempat dari Penjelasan Umum UU 36/2009. 
20 Paragraf kesembilan dari Penjelasan Umum UU 36/2009. 
21 Paragraf keenam dari Penjelasan Umum UU 36/2009. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa cita-cita mulia sebagaimana 

diamanatkan dalam UU 36/2009 mengenai upaya meningkatkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya yang merupakan pengejawantahan lebih 

lanjut dari amanat Pembukaan dan Pasal 28 H dari UUD 1945 akan 

menemui kendala karena akan berbenturan dengan kemajuan di bidang 

teknologi. Dalam konteks teknologi, khususnya yang terkait dengan upaya 

meningkatkan derajat kesehatan, maka terdapat satu aspek yang terkait erat 

dengan teknologi yaitu aspek Kekayaan Intelektual, khususnya hak paten.  

1.1.2 Hak Kekayaan Intelektual dan Rezim Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual  di Indonesia  

Istilah Intellecual Property Rights atau disingkat IPR adalah istilah 

dan konsep hukum yang berasal dari luar negeri yang kemudian diadopsi 

oleh Indonesia. Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal sebutan 

Intellectual Property Rights yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual” atau “Hak Kekayaan 

Intelektual”22. Namun demikian istilah yang dipakai untuk menyebutkan 

nomenklatur lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Perpres 

                                                           
22 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 11.  
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44/2015”), bukan lagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual23. 

Namun demikian di dalam penulisan ini, istilah Hak Kekayaan Intelektual 

akan tetap digunakan.  

Sejarah mencatat bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah mendapat 

perlindungan di Indonesia sejak dari jaman kolonialisme dari 1840-an24. 

Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh 

pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-

Undang Hak Cipta (Auteurs Wet 1912) juga diberlakukan. Untuk 

melengkapi peraturan perundang-undang tersebut, pemerintah kolonial 

Belanda menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul 

dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 191425. Selanjutnya di 

jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual 

tersebut tetap diberlakukan dan juga dipertahankan ketika Indonesia 

mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten 

(Octrooi Wet) dengan alasan bahwa karena salah satu pasalnya bertentangan 

dengan kedaulatan Indonesia dan keadaan dimana Indonesia masih 

memerlukan teknologi untuk membangun perekonomian yang masih dalam 

taraf perkembangan26.   

                                                           
23 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84. Menurut Sekretaris Dirjen KI, 

Kemenkumham, Razilu, sebagaimana dikutip dari laman  

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-

ditjen-kekayaan-intelektual diakses pada 14 April 2014, pada pukul 7:50pm, beliau mengatakan, 

alasan berubahnya nomenklatur tersebut lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang 

kekayaan intelektual di negara-negara lain. 
24 Tommy Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Sebuah Kajian 

Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 6. 
25 Ibid, hal. 7. 
26 Ibid. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual%20diakses%20pada%2014%20April%202014
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual%20diakses%20pada%2014%20April%202014
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Selanjutnya, perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

di Indonesia dapat dilihat dari catatan historis sebagai berikut27: 

1) Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan 

dan Merek Perniagaan (“UU 21/1961”) untuk menggantikan 

undang-undang merek kolonial Belanda. UU 21/1961 merupakan 

undang-undang Indonesia pertama di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual.  

2) Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (“UU 6/1982”) 

untuk menggantikan undang-undang hak cipta peninggalan 

Belanda. Pengesahan UU 6/1982 dimaksudkan untuk mendorong 

dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di 

bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan 

kecerdasan kehidupan bangsa. 

3) Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (”UU 

7/1987”). Dalam penjelasan UU 7/1987 secara jelas dinyatakan 

bahwa perubahan atas UU 6/1982 dilakukan karena semakin 

meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan 

kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. 

                                                           
27http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki yang diakses 

pada 4 April 2018 pada 9:58pm. 

http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki
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4) Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat 

menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yang 

selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1989 Tentang Paten (“UU 6/1989”) oleh Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 1 November 1989. UU 6/1989 mulai berlaku 

tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU 6/1989 mengakhiri 

perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan 

manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam 

pertimbangan UU 6/1989, perangkat hukum di bidang paten 

diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan 

mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan 

teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional 

secara umum dan khususnya di sektor indusri, teknologi memiliki 

peranan sangat penting. Pengesahan UU 6/1989 juga dimaksudkan 

untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya 

teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa 

upaya untuk mengembangkan sistem kekayaan intelektual, 

termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan 

dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk 

menciptakan suatu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

yang efektif. 

5) Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (“UU 
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19/1992”), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU 19/1992 

menggantikan UU 21/1961.  

6) Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi 

perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual, yaitu UU 7/1987 jo. UU 6/1982, UU 6/1989, dan UU 

19/1992. 

7) Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga undang-undang baru di 

bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU 30/2000”), Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU 

31/2000”) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (“UU 32/2000”).  

8) Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-

undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan Persetujuan 

TRIPS, Pemerintah Indonesia pada Tahun 2001 mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (“UU 

14/2001”), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek (“UU 15/2001”). Kedua Undang-Undang ini menggantikan 

Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan 

tahun 2002 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta (“UU 19/2002”) yang 

menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak 

diundangkannya. 
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Perihal kebijakan Pemerintah di bidang hukum Hak Kekayaan 

Intelektual, Henry Soelistyo Budi mencatat sebagai berikut28:  

Patut dicatat bahwa kontroversi seputar kebijakan Pemerintah di 

bidang hukum HKI sempat mengemuka ketika Pemerintah bersama DPR 

melakukan revisi UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. Substansi dan arah 

perubahan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1987 tersebut memberi 

kesan Pemerintah mengakomodasi nilai-nilai individualistik, 

monopolistik bahkan liberal. Diantaranya, ketentuan mengenai 

perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang tampak tidak 

lagi mengedepankan nuansa fungsi sosial dan sebaliknya lebih 

akomodatif terhadap nilai-nilai individualistik, termasuk pengukuhan 

hak-hak monopoli atas ciptaan. Lebih dari itu prakarsa penyusunan UU 

Paten, yang lebih kuat karakter monopolinya, semakin menyulitkan 

Pemerintah karena dianggap telah mempromosikan nilai-nilai 

individualistik dan monopolistik. Sikap resistensi justru tampak lebih 

menguat di kalangan perguruan tinggi, terutama yang mempertanyakan 

basis kebijakan yang mendasari pembangunan sistem HKI nasional.  

       ... 

Menyikapi resistensi terhadap rencana penyusunan UU Paten, 

Pemerintah berusaha memberi jawaban yang justifiable, logis, dan 

mengacu pada realita kemampuan bangsa Indonesia pada waku itu. 

Harus diakui bahwa tingkat kemampuan Indonesia tidak setara dengan 

negara-negara maju. Dengan kodisi seperti itu, arah kebijakan 

pengaturan paten harus bertumpu pada kondisi dan kepentingan nasional. 

Pemikiran untuk menggunakan kepentingan nasional sebagai landasan 

kebijakan dan konsideran dalam pengaturan sistem paten merupakan 

bagian dari politik hukum HKI yang harus dipahami.  

 

1.1.3 Persetujuan TRIPS  

Persetujuan akhir Putaran Uruguay yang memuat hasil-hasil 

perdagangan multilateral meliputi Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia (World Trade Organization – atau selanjutnya disebut 

“WTO”), disertai oleh empat lampiran yang menyatu dengan pembentukan 

WTO. Salah satu lampirannya yaitu Annex 1C yang berupa Agreement on 

                                                           
28 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi (Jakarta: Penaku, 

2013), hal. 19-20. 
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Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights atau Persetujuan 

tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan 

atau sering juga disebut dengan Persetujuan TRIPS.  

Persetujuan TRIPS memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut29:  

1) Persetujuan TRIPS berbicara tentang norma dan standar (tingkat 

atau kualitas pengaturan);  

2) Dalam beberapa hal, Persetujuan TRIPS mendasarkan diri pada 

prinsip full-compliance terhadap konvensi-konvensi Hak Kekayaan 

Intelektual yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis 

minimal, tetapi dalam hal-hal tertentu mengisi kekosongan dan 

bahkan mengubah ketntuan dalam perjanjian internasional yang 

telah ada.  

Persetujuan TRIPS bertujuan untuk melindungi dan menegakkan 

hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, 

pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama 

antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara 

menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara 

hak dan kewajiban (Pasal 7 Persetujuan TRIPS). Untuk itu maka perlu 

dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, 

dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang 

efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta menjamin 

                                                           
29 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 44-45. 
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agar tinndakan dan prosedur untuk menegakan Hak Kekayaan Intelektual 

tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah30.   

Bidang Hak Kekayaan Intelektual yang termuat di dalam Perjanjian  

TRIPS adalah:  

1) Hak Cipta dan Hak terkait;  

2) Merek;  

3) Indikasi Geografis 

4) Desain Industri 

5) Paten 

6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  

7) Perlindungan Rahasia Dagang  

8) Pengaturan tentang Praktek Anti-Monopoli dalam Lisensi.  

Selain bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana disebutkan di 

atas, Persetujuan TRIPS sebagai hasil putaran Uruguay memuat berbagai 

macam prinsip diantaranya prinsip Most Favored Nation (MFN), dan  

National Treatment. Prinsip Most Favored Nations adalah prinsip dimana 

apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada negara anggota 

lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan kepada negara anggota 

lainnya tanpa diskriminasi. Sementara itu prinsip National Treatmant 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 111 yakni suatu produk atau barang yang 

diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan 

maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri.  

                                                           
30 Ibid., hal. 47. 
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Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, Persetujuan TRIPS juga 

mengatur adanya TRIPS Safeguards atau keberadaan pasal-pasal pelindung 

untuk harapan kepada negara-negara berkembang dan terbelakang yang 

memang memiliki keterbatasan akses terhadap obat yang murah dan 

terjangkau untuk dapat memperoleh akses terhadap obat murah dan 

terjangkau.  

Perlu diingat bahwa Persetujuan TRIPS  bukanlah aturan mengenai 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara khusus. Persetujuan 

TRIPS adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement  

yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan 

seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai Hak Kekayaan 

Intelektual di negara masing-masing31. 

1.1.4 Persetujuan TRIPS dan Pembangunan Kesehatan di Indonesia  

Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPS dengan Undang-Undang  

Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The 

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia)  (“UU 7/1994”)32. Mengenai ratifikasi Persetujuan 

TRIPS oleh Indonesia, Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 13 

                                                           
31 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-

perlindungan-hak-kekayaan-intelektual diakses pada 1 Mei 2018 pukul 12.44 am.  
32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

3564. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual
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Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1989 Tentang Paten (“UU 13/1997”) menjelaskan bahwa33: 

Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 

di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil 

perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan 

oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta 

del Este, Uruguay, yang dikenal dengan dengan Putaran Uruguay 

(Uruguay Round) antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek 

Dagang Hak Atas Kekayaan Intellectual (Agreement on Trade Aspects 

of Intellectual Property Rights/TRIPs). 

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi 

karya intelektualitas manusia dan menempatkan perjanjian internasional 

di bidang Hak Atas Kekayaan Intellectual sebagai dasar. Disamping itu, 

persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan 

hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intellectual secara ketat. 

Sebagai negara pihak penanda tangan persetujuan Putaran Uruguay, 

Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing 

The World Trade Organization). 

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka untuk dapat mendukung 

kegiatan pembangunan nasional, terutama dengan memperhatikan 

berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1989 

telah memiliki Undang-undang tentang Paten nasional, perlu melakukan 

penyempurnaan terhadap Undang-undang tersebut. 

  

Dengan telah diratifikasinya Perjanjian Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia atau World Trade Organization oleh Indonesia dimana 

Persetujuan TRIPS merupakan salah satu Annex daripadanya, maka 

Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengadopsi dan menyesuaikan 

peraturan di bidang Kekayaan Intelektual dengan peraturan yang terdapat di 

dalam Persetujuan TRIPS. Salah satu kententuan di bidang Hak Kekayaan 

                                                           
33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1989 Tentang Paten, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3680. 
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Intelektual yang wajib disesuaikan dengan norma Persetujuan TRIPS  

adalah ketentuan tentang perlindungan paten. 

Meskipun diadopsinya Pesetujuan TRIPS, khususnya paten, 

memberikan keuntungan bagi Indonesia dari sisi pergaulan maupun akses 

di dalam perdagangan internastional, namun ketentuan tentang 

perlindungan Kekayaan Intelektual di dalam TRIPS tetap memiliki sisi lain 

yang patut menjadi perhatian, terutama ketika menyangkut hajat hidup 

orang banyak. Salah satu aspek yang penting yang menjadi sorotan adalah 

akses masyarakat terhadap obat-obatan.  

Perlu ditegaskan bahwa Hak Kekayaan Inteleketual, terutama hak 

atas paten, merupakan hak yang bersifat monopoli. Hak monopoli seperti 

itu merupakan hak  untuk mengeksploitasi suatu Hak Kekayaan Intelektual 

yang dimiliki oleh si pemilik hak. Secara hukum pemilik hak mempunyai 

kontrol penuh apakah ia akan mengeksploitasi haknya di suatu negara 

(dalam hal ini di Indonesia) atau apakah ia memilih untuk tidak 

mengeksploitasi haknya. Apabila ia memilih untuk mengeksploitasi haknya 

di Indonesia, maka ia mempunyai kebebasan untuk memilih pihak mana ia 

akan memberikan haknya dan seberapa jauh ia akan memberikan haknya 

untuk dieksploitasi oleh penerima hak.  

Dalam artikel Ancaman Paten Terhadap Kesehatan Publik Dan 

Safeguards TRIPS34 salah satu penemuan yang dapat dipatenkan adalah 

obat-obatan modern. Sebagaimana disebutkan di dalam artikel tersebut, 

produsen obat-obatan modern mengeluarkan biaya riset dan pengembangan 

                                                           
34 http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=ancaman-paten-

terhadap-kesehatan-publik-dan-safeguards-trips diakses pada 8 Desember 2017 pukul 2:44pm. 

http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=ancaman-paten-terhadap-kesehatan-publik-dan-safeguards-trips
http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=ancaman-paten-terhadap-kesehatan-publik-dan-safeguards-trips
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(“R&D”) yang tidak sedikit untuk membuat obat-obatan yang 

menyembuhkan berbagai penyakit sehingga perlindungan paten atas obat-

obatan tersebut menjamin bahwa biaya R&D yang dikeluarkan oleh 

produsen akan dapat ditutupi selama jangka waktu perlindungan patennya 

(minimum dua puluh tahun). Dalam hal ini, selama jangka waktu 

perlindungan paten, produsen atau pemegang paten atas obat-obatan 

tersebut berhak untuk memproduksi, mendistribusikan, mengeksploitasi 

secara ekonomis dan melarang pihak ketiga yang tidak diberi izin untuk 

memproduksi obat-obatan yang dilindungi paten tersebut.   

Namun demikian, walaupun bertujuan positif memberikan reward 

kepada penemunya, artikel tersebut juga menyimpulkan bahwa paten 

memiliki efek negatif yaitu meningkatkan harga dan membatasi akses 

publik dari obat-obatan tersebut. Akibatnya perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual seringkali dituding menjadi permasalahan adanya kendala 

terhadap cita-cita meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya35.  

Sebagai akibatnya, salah satu dampak yang mungkin ditemui adalah 

masalah ketersediaan obat-obatan yang merata dan terjangkau. Hal ini yang 

kemudian menjadi salah satu faktor penyebab maraknya peredaran obat-

obatan palsu, maupun keadaan dimana masyarakat susah untuk mengakses 

obat-obatan, padahal di dalam salah satu ketentuan UU 36/2009, pemerintah 

menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan 

kesehatan, terutama obat esensial.  

                                                           
35 Tommy Suryo Utomo, The Pharmaceutical Patent Protection Impact on Indonesian Drug Price, 

(Mimbar Hukum, Volume 21), hal. 409-628.  
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Dalam kaitan ini, menarik untuk membahas tentang konsep Welfare 

State. Konsep Welfare State muncul sebagai reaksi atas kekecewaan 

masyarakat pada bentuk negara hukum liberal di negara-negara Eropa 

Barat. Atas dasar kekecewaan itu lalu berkembang paham negara hukum 

modern (moderne rechtstaat) yang sangat bertolak belakang dengan tipe 

negara hukum dalam arti sempit. Konsep negara hukum modern ini 

berusaha melakukan koreksi atas kegagalan-kegagalan yang terdapat pada 

konsep negara hukum liberal  dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat 

(welfare state), yang mengacu pada tanggung jawab negara untuk menjamin 

tersedianya layanan kesejahteraan yang bersifat mendasar bagi warga 

negaranya36.  

Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Jonker Sihombing, dalam 

bukunya, menyebutkan mengenai negara kesejahteraan ini sebagai 

berikut37:  

 Pemerintah sebuah negara hukum modern bertugas menjaga  keamanan 

dalam arti kata seluas-luasnya yaitu keamanan sosial di segala         

lapangan masyarakat. Dalam sebuah walfare state masa ekonomi liberal 

telah lampau dan ekonomi liberal itu telah diganti oleh suatu ekonomi 

yang lebih dipimpin oleh pusat.   

 

Jaminan pemerintah ini juga sejalan dengan salah satu prioritas  

World Health Organization (“WHO”) di kawasan Asia Tenggara yaitu 

memastikan semua orang di mana pun berada agar bisa memiliki akses 

terhadap obat-obatan esensial38.  Ketersediaan akses obat merupakan suatu 

                                                           
36 Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Bandung: Alumni, 

2010), hal. 91. 
37 Ibid. 
38 http://mediaindonesia.com/news/read/119413/menyediakan-akses-obat-untuk-semua/2017-08-

26 diakses pada 8 Desember 2017 pada pukul 3:49pm.  

http://mediaindonesia.com/news/read/119413/menyediakan-akses-obat-untuk-semua/2017-08-26
http://mediaindonesia.com/news/read/119413/menyediakan-akses-obat-untuk-semua/2017-08-26
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perangkat utama untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, dan juga 

tentunya mencapai agenda kesehatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) 2030.  

Tomi Suryo Utomo menyatakan bahwa untuk mengantisipasi akses 

masyarakat terhadap obat-obatan, Persetujuan TRIPS telah menyiapkan 

beberapa pasal pelindung (atau the TRIPS Safreguards) yang membawa 

harapan kepada negara-negara berkembang dan terbelakang yang memang 

memiliki keterbatasan akses terhadap obat yang murah dan terjangkau39. 

Menurut Tommy Suryo Utomo, keberadaan pasal pelindung memang sudah 

seharusnya disisipkan di dalam Persetujuan TRIPS sebagai balas jasa 

terhadap kerelaan negara-negera di dunia ketiga yang telah bersedia 

menandatangani dan tunduk pada Persetujuan TRIPS. Harapan ini bukanlah 

sesuatu yang berlebihan mengingat penundukan diri terhadap Persetujuan 

TRIPS membawa konsekuensi tersendiri kepada negara-negara tersebut40.  

1.1.5 WTO Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health  

Pesetujuan TRIPS dan akses terhadap obat-obatan juga telah 

menjadi kekhawatiran bagi negara-negara berkembang. Banyak negara 

yang mengkhawatirkan dampak perlindungan paten obat terhadap akses 

obat esensial yang murah dan terjangkau. Untuk mengakomodasi 

kekhawatiran tersebut kebanyakan negara yang melakukan negosiasi pada 

putaran awal Uruguay sepakat untuk memasukkan beberapa pasal 

                                                           
39 Tommy Suryo Utomo, Implikasi Pasal-Pasal Pelindung (The Trips Safeguards) Dalam UU Paten 

Indonesia: Kritik, Evaluasi Dan Saran Dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah Dan 

Terjangkau, (Jurnal Hukum No. 2, Vol. 14, April 2007), hal. 272.  
40 Ibid. 
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pelindung di bidang kesehatan masyarakat sebagai bentuk antisipasi 

terhadap dampak negatif perjanjian tersebut. Salah satu pasal penting yang 

merupakan hasil dari negosiasi tersebut adalah Pasal 8 Persetujuan TRIPS 

yang memberikan mandat kepada WTO untuk mengadopsi tindakan-

tindakan yang perlu guna melindungi keseatan masyarakat41.  

Namun demikian paska diluncurkannya Persetujuan TRIPS, negara-

negara berkembang dan terbelakang semakin percaya bahwa perjanjian 

tersebut lebih banyak memberikan keuntungan bagi negara-negara maju. 

Penurunan harga obat akan terjadi jika negara-negara tersebut mampu 

menerapkan dan memaksimalkan pasal-pasal pelindung (seperti Impor 

Paralel dan Lisensi-Wajib) secara konsisten. Namun, ironisnya usaha untuk 

menyisipkan pasal-pasal pelindung tersebut ke dalam sistem hukum 

nasional negara-negara berkembang dan terbelakang sering berujung pada 

tuntutan hukum negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa pasal-

pasal pelindung TRIPS adalah pasal-pasal yang lemah dan tidak berarti 

karena penafsiran pasal tersebut sering  menggunakan perspektif negara 

maju selaku produsen Hak Kekayaan Inetelektual42.  

Sejarah menyangkut perundingan Doha, dalam laman resmi Badan 

Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO), mencatat bahwa 

untuk mengatasi hal tersebut, yaitu perbedaan penafsiran akan ketentuan 

pasal-pasal pelindung TRIPS, maka pada tahun 2001, negara-negara 

Anggota WTO mengadopsi suatu deklarasi menteri-menteri pada 

konferensi WTO tingkat menteri di Doha yang bertujuan untuk melakukan 

                                                           
41 Tommy Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)...op.cit., hal. 53. 
42 Ibid, hal. 54-55. 
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klarifikasi atas ketidakjelasan antara kebutuhan negara untuk 

memberlakukan asas-asas kesehatan publik dan ketentuan-ketentuan dalam 

Persetujuan TRIPS (WTO Doha Declaration on the TRIPS Agreement and 

Public Health atau juga disebut “Deklarasi Doha”)43. Secara khusus, 

perhatian diberikan bagi meningkatnya kekhawatiran bahwa peraturan 

mengenai paten dapat membatasi akses kepada obat-obatan yang terjangkau 

bagi penduduk di negara berkembang dalam usaha mereka untuk membatasi 

wabah penyakit yang terkait dengan kesehatan masyarakat, termasuk 

Human Immunodeficiency Virus (“HIV”), tuberkulosis dan malaria. 

Deklarasi Doha ini menjawab keprihatinan negara-negara berkembang akan 

halangan yang mereka alami ketika mereka mencoba menjalankan upaya-

upaya untuk mempromosikan akses kepada obat-obatan yang terjangkau 

demi kepentingan kesehatan publik pada umumnya, tanpa membatasi 

kepada penyakit tertentu. Seiring dengan pemahaman terhadap peran 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi perkembangan obat-obatan 

baru, Deklarasi Doha ini juga mengakui keprihatinan akan dampak 

perlindungan paten bagi harga obat-obatan.  

Dari segi substansi, ketentuan-ketentuan dalam TRIPS Safeguards 

tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut: 

1) Impor paralel (parallel import)44 
  

 Mengenai impor paralel, laman World Intellectual Property 

Organization (“WIPO”) atau Organisasi Kekayaan Intelektual 

                                                           
43 http://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/ sebagaimana diakses pada 16 

Maret 2018 pukul 4:53pm.  
44 Tommy Suryo Utomo, Kritik, Evaluasi Dan Saran...op.cit., hal. 283. 

http://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/


24 
 

Dunia memberikan penjelasan sebagai berikut45. Impor paralel atau 

pasar abu-abu (“grey markets”) bukanlah impor produk tiruan atau 

produk tiruan ilegal. Paralel impor atau grey markets adalah produk 

yang dipasarkan oleh pemilik paten atau produk yang dipasarkan 

dengan dengan izin pemilik paten di satu negara dan kemudian 

diimpor ke negara lain tanpa persetujuan dari pemilik paten. 

Misalnya, perusahaan A memiliki obat yang dipatenkan di Republik 

Belladonna dan Kerajaan Calamine, yang dijual dengan harga lebih 

rendah di Calamine. Jika perusahaan B membeli obat di Calamine 

dan mengimpornya ke Belladonna dengan harga yang lebih rendah 

dari harga perusahaan A, itu akan menjadi impor paralel atau impor 

yang abu-abu. Prinsip hukum di sini adalah “habisnya  hak” (atau 

exhaustion of rights), yaitu bahwa perusahaan A, setelah menjual 

sejumlah batch produknya (dalam hal ini, di Calamine), telah  tidak 

memiliki hak paten lagi atau habis hak patennya (atau its patents 

rights are exhausted) atas sejumlah batch produknya tersebut dan 

tidak lagi memiliki hak atas apa yang terjadi pada sejumlah batch 

dari produknya itu. 

Mengenai prinsip “habisnya hak” (exhaustion of rights), 

Persetujuan TRIPS hanya mengatakan bahwa tidak ada ketentuan 

dalam Persetujuan TRIPS, kecuali yang berhubungan dengan non-

diskriminasi ("National Treatment” dan "Most Favoured Nations”), 

yang dapat digunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah 

                                                           
45 https://www.wtFo.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm#art6 sebagaimana 

diakses pada 17 Juni 2018, pukul 5:23pm. 

https://www.wtfo.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm#art6
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“habisnya hak” (exhaustion of rights) dalam suatu perselisihan 

dalam lingkup WTO. Dengan kata lain, jika suatu negara 

mengizinkan impor paralel dengan cara yang menurut negara lain 

melanggar Persetujuan TRIPS, negara lain tersebut tidak dapat 

mengajukan hal ini sebagai suatu perselisihan dalam lingkup WTO, 

kecuali jika ketentuan impor paralel tersebut melibatkan prinsip-

prinsip dasar non-diskriminasi. Hal ini, menurut Deklarasi Doha,  

berarti bahwa para anggota dapat memilih bagaimana mengatur 

mengenai habisnya hak (exhaustion of rights) dengan cara yang 

paling sesuai dengan tujuan kebijakan domestik mereka. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 6 Persetujuan TRIPS46 dan Pasal 5 (d) dari 

Deklarasi Doha47.  

Peraturan tentang paten di Indonesia kemudian 

mengejawantahkan impor paralel sebagai importasi sebuah produk 

farmasi yang telah dipatenkan dan dipasarkan di negara lain. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, impor paralel dianggap sebagai 

sebuah perbuatan yang legal.  

 

 

                                                           
46  Pasal 6 Persetujuan TRIPS berbunyi bahwa: “Members may provide limited exceptions to the 

exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict 

with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests 

of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties”. 
47 Pasal 5d dari Deklarasi Doha menyatakan bahwa: “The effect of the provisions in the TRIPS 

Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each member 

free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and 

national treatment provisions of Articles 3 and 4”. 
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2) Bolar provision48  

 Ketentuan mengenai Bolar Provision diatur di dalam Pasal 

30 Persetujuan TRIPS yang berbunyi: 

Members may provide limited exceptions to the exclusive         

rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not 

unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent 

and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the 

patent owner, taking account of the legitimate interests of third 

parties. 

 Peraturan ini pada intinya mengijinkan perusahaan untuk 

menyiapkan pembuatan obat generik bagi obat yang sudah 

dipatenkan, dalam jangka waktu tertentu sebelum perlindungan 

paten obat tersebut berakhir. Bolar provision juga mengijinkan 

perusahaan generik lokal untuk melakukan pengujian dan 

mempersiapakan produksi versi generik dari obat yang dipatenkan 

dengan tujuan untuk mendapatkan ijin edar obat generik tersebut. 

3) Lisensi-Wajib (Compulsory License)49 

 Lisensi-Wajib berisi ketentuan bahwa otoritas publik (dalam 

hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dapat 

mengijinkan pihak ketiga tanpa ijin pemegang paten untuk 

memproduksi invensi pemegang paten. Pemberian ijin ini dapat 

dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu seperti adanya keadaan 

yang mendesak di bidang kesehatan masyarakat. Ketentuan 

                                                           
48 Ibid. hal. 286.  
49 Ibid. hal. 288.  
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mengenai Lisensi-Wajib diatur di dalam Pasal 31 Persetujuan 

TRIPS50.  

4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah51  

 Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah adalah sebuah keputusan 

yang mengijinkan pemerintah untuk memproduksi paten tertentu 

yang dimiliki oleh pemegang paten untuk keperluan pertahanan dan 

keamanan negara dan untuk situasi mendesak di bidang kesehatan 

masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini diatur di 

dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPS.  

TRIPS Safeguards sebagaimana dimaksud di atas juga telah diadopsi 

oleh UU 14/200152 maupun UU 6/198953 sebagai upaya menjembatani 

akses masyarakat terhadap produk farmasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

aturan mengenai Impor Paralel, Lisensi-Wajib, pengaturan mengenai 

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah maupun ketentuan tentang Bolar 

Provision54 di dalam UU 6/1989 sampai dengan UU 14/2001.   

Namun di dalam perjalanannya, aturan-aturan ini dirasakan kurang 

maksmimal sehingga coba dijembatani oleh pemerintah ketika melakukan 

                                                           
50 Mengenai isi Pasal 31 Persetujuan TRIPS, lihat catatan kaki 142.  
51 Ibid. hal. 289. 
52 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 

2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4130. 
53 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3398. 
54 Bahwa selain pengertian sebagaimana dijelaskan Tommy Utomo, Bolar Provision juga berarti 

pemberian pengecualian terhadap pihak yang meneliti obat yang dipatenkan dalam jangka waktu 

beberapa saat sebelum paten tersebut berakhir (dua puluh tahun). Maksudnya beberapa saat sebelum 

paten obat tersebut berakhir, produsen obat generik diberi kesempatan untuk meneliti obat paten 

tersebut yang hasilnya nanti akan dipasarkan setelah patennya berakhir 

(http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=ancaman-paten-

terhadap-kesehatan-publik-dan-safeguards-trips diakses pada tanggal 4 Desember 2017 pada pukul 

11:00am).  

http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=ancaman-paten-terhadap-kesehatan-publik-dan-safeguards-trips
http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=ancaman-paten-terhadap-kesehatan-publik-dan-safeguards-trips
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revisi atas UU 14/2001, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Paten (“UU 13/2016”)55. Di dalam UU 13/2016 

pemerintah kemudian menambahkan dan merevisi beberapa aturan yang 

ada di dalam undang-undang paten sebelumnya. Salah satu latar belakang 

pendekatan di dalam revisi ini adalah optimalisasi kehadiran negara dalam 

pelayanan di bidang kekayaan intelektual dan keberpihakan pada 

kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.  

Selanjutnya melalui UU 13/2016 kemudian Pemerintah 

mengeluarkan ketentuan Pasal 20 dan pasal 132 ayat (1) huruf E dari UU 

13/2016 mengenai kewajiban penggunaan paten di Indonesia. Ketentuan 

Pasal 20 menyatakan bahwa: 

(1). Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses 

di Indonesia. 

(2). Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi 

dan/atau penyediaan lapangan kerja. 

 

 

 Sementara itu Pasal 132 ayat (1) huruf E UU 13/2016 menyatakan bahwa: 

(1). Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika: 

(e). Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20. 

(4). Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili 

kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-

wajib kepada Pengadilan Niaga 

     

Sejauh mengenai definisi pihak lain yang mewakili kepentingan 

nasional, Penjelasan Pasal 132 ayat (4) UU 13/2016 menyatakan “Yang 

                                                           
55 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5922.  
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dimaksud dengan ‘pihak lain yang mewakili kepentingan nasional’ adalah 

setiap orang yang melakukan gugatan semata-mata untuk kepentingan 

masyarakat dan / atau Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Perlu dicatat bahwa ketentuan Pasal 20 UU 13/2016 sebenarnya 

merupakan aturan yang sudah pernah ada di dalam UU 6/1989. Secara 

normatif, aturan itu ditegaskan dalam Pasal 18 dari UU 6/1989 yang 

menyatakan “Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah 

Negara Republik Indonesia”. Penjelasan Umum UU 6/1989 menyatakan 

bahwa: 

Dalam hubungan kewajiban untuk melaksanakan paten ini, masyarakat 

industri dapat pula melakukan pengawasan. Bila paten tidak 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, atau tidak cukup dilaksanakan 

secara komersial, sedangkan kesempatan untuk itu sebenarnya dimiliki, 

maka masyarakat industri dapat meminta kepada Pengadilan Negeri 

untuk memberi ijin kepadanya guna melaksanakan paten yang 

bersangkutan. 
 

Dengan diperkenalkannya kembali kedua aturan tersebut maka 

pemilik paten yang ada diharapkan dapat dipaksa untuk menggunakan 

patennya di Indonesia dan juga secara langsung mengalihkan teknologinya 

untuk dapat digunakan demi kepentingan nasional. Penelitian ini akan 

mencoba membahas ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 132 ayat (1) huruf E 

dan ayat (4) dari  UU 13/2016 tentang persyaratan penggunaan paten di 

Indonesia apakah sudah sesuai dengan norma Persetujuan TRIPS dan 

bagaimana konsepsi pengaturan Undang-Undang Paten dalam rangka 

meningkatkan akses terhadap produk obat-obatan di Indonesia pada saat ini. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan di 

atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah: 

1) Bagaimana konsistensi ketentuan kewajiban pelaksanaan Paten dengan 

norma Persetujuan TRIPS? 

2) Bagaimana konsepsi pengaturan Undang-Undang Paten dalam rangka 

meningkatkan akses terhadap produk obat-obatan di Indonesia pada saat 

ini? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat tercapai tujuan penelitian sebagai 

berikut:  

1) Untuk menganalisa konsistensi ketentuan kewajiban pelaksanaan Paten di 

Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 dan Pasal 132 ayat (1) huruf 

E dan ayat (4) UU 13/2016 dengan norma Persetujuan TRIPS.  

2) Untuk menganalisa konsepsi pengaturan Undang-Undang Paten dalam 

rangka  meningkatkan akses terhadap produk obat-obatan di Indonesia.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan rezim paten di Indonesia yang dapat mendukung 
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akses masyarakat terhadap produk obat-obatan di Indonesia pada saat 

ini. 

2) Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya: 

a) Dapat memberi jawaban bagi eksekutif dan legislatif akan 

kemungkinan permasalahan yang timbul dari ketentuan 

kewajiban pelaksanaan Paten di Indonesia sebagaimana 

ketentuan Pasal 20 dan Pasal 132 ayat (1) huruf E dan ayat 

(4) UU 13/2016. 

b) Dapat memberi masukan bagi eksekutif dan legislatif di 

dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang 

paten yang dapat melindungi kepentingan pemilik paten di 

satu sisi dan disaat yang sama juga memberikan kemudahan 

akses kepada masyarakat terhadap produk obat-obatan di 

Indonesia pada saat ini. 

c) Dapat memberikan masukan bagi industri farmasi selaku 

pemegang paten akan pentingnya memberikan akses kepada 

masyarakat terhadap produk obat-obatan untuk 

mengimbangi hak yang sudah diberikan oleh negara kepada 

mereka di dalam bentuk perlindungan paten. 

d) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya perlindungan paten di satu sisi dan upaya yang 
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dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan akses 

terhadap obat-obatan.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bagian bab yang 

saling berkaitan satu dengan lainnya. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-

bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

- Bab I: Pendahuluan,  

Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan; Pokok 

Permasalahan; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka 

Teori; Kerangka Konsepsional; Metodologi Penelitian; dan 

Sistematika Penulisan. 

- Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menguraikan tentang (a) Landasan Teori yang  

berisi tentang Pengertian Dasar, Pokok-Pokok Teori yang 

Relevan, Substansi Hukum dan Perundang-Undangan Dan 

Aturan Lain yang terkait dan (b). Landasan Konseptual yang 

berisi tentang Ringkasan Konsep dan Pengertian Hukum yang 

Digunakan.   

- Bab III: Metodologi Penelitian 

Bab ini akan menguraikan tentang Jenis Penelitian, Cara 

Memperoleh Bahan Hukum, Sifat Analisis dan Hambatan-

hambatan Dalam Penulisan dan Penanggulangannya.  
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- Bab IV: Analisa 

Bab ini akan menguraikan tentang analisa penulis tentang 

permasalahan yang penulis angkat yaitu analisa ketentuan 

tentang kewajiban penggunaan paten di Indonesia sesuai dengan 

ketentuan UU 13/2016 dikaitkan dengan ketentuan UU 36/2009 

dan ketentuan Persetujuan TRIPS yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia.  

- Bab V: Penutup 

Bab ini akan menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran 

penulis atas permasalahan yang penulis angkat berupa 

kewajiban penggunaan paten di Indonesia sesuai UU 13/2016 

dikaitkan dengan ketetuan Persetujuan TRIPS dan ketentuan UU 

36/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

  




