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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara dengan modal dasar yang sarat akan nilai-nilai hak 

asasi manusia. Hal tersebut tercermin di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”).1 Salah satu hak yang 

juga dilindungi oleh negara adalah Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”). HKI adalah 

istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari 

kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan 

bisnis, dan termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.2 Istilah 

HKI mulai digunakan pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan 

Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 yang 

menetapkan penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.3 

Sebelumnya, istilah yang kerap kali digunakan adalah Hak Atas Kekayaan 

Intelektual atau HAKI. Penggunaan istilah HAKI untuk pertama kali digunakan 

sebagai istilah padanan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Seiring 

                                                             
1 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A – 28J UUD NRI 1945.  
2 “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri”, 

<http://www.bphn.go.id>, diakses 4 Juni 2017. 
3 Ibid.  

http://www.bphn.go.id/
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perkembangannya, istilah HAKI juga digunakan dalam berbagai undang-undang yang 

mengatur jenis-jenis HKI serta peraturan pelaksanaannya yang disahkan dalam kurun 

waktu tahun 1990-an. 

Lebih lanjut, HKI dikategorikan dalam  dua kelompok, yaitu Hak Cipta 

(Copyrights) dan Hak Milik (Kekayaan) Perindustrian (Industrial Property Rights).4 

Adapun Hak Milik Perindustrian terdiri dari Paten dan Merek.5 Hal tersebut sesuai 

dengan pengelompokan yang dilakukan oleh World Intellectual Property 

Organization (“WIPO”), yaitu: 

1) Industrial Property, meliputi paten atas invensi, merek, desain industri, 

dan indikasi geografis.6 

2) Copyrights, melindungi karya cipta seperti dalam bidang ilmu 

pengetahuan, sastra, dan seni.7  

Konvensi Bern 1886 adalah kegiatan yang membentuk persepsi bahwa apa 

yang disebut HKI membutuhkan perlindungan hukum. Penciptaan HKI 

membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk 

membiayainya.8 Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual tersebut 

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

Rajawali Pers, 2013), hal 13 sebagaimana dikutip dari Redaksi, Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik 

Intelektual, Kompas, Jakarta, 19 Februari 1986, hal. 1.  
5 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal 24. 
6 “What is intellectual property?”, 

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf>, diakses pada 4 Juni 

2017. 
7 Ibid. 
8 Soedjono Dirdjosisworo, op. cit, hal. 3.  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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baik yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan, maka setiap orang dapat 

meniru dan membuat copy secara bebas serta memproduksi tanpa batas.9 Oleh karena 

itu, Indonesia pun sebagai negara hukum dan negara anggota World Trade 

Organization (“WTO”) memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur 

HKI, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Indusrti, 

serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Nomor 13 Tahun 

2016”).  

UU Nomor 13 Tahun 2016 merupakan undang-undang yang menggantikan 

undang-undang paten yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten (“UU Nomor 14 Tahun 2001”). Secara sistematis, UU Nomor 13 

Tahun 2016 terdiri dari 20 Bab dan 173 Pasal. Meskipun dengan UU Nomor 14 

Tahun 2001 pelaksanaan paten di Indonesia dapat tetap berjalan tetapi UU Nomor 14 

Tahun 2001 dinilai sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan. Adanya 16 urgensi 

yang termuat dalam Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2016 pun semakin 

memberikan alasan untuk mengganti UU Nomor 14 Tahun 2001. Beberapa urgensi 

tersebut diantaranya adalah penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi 

kekayaan intelektual terkait dengan mekanisme pendaftaran paten secara elektronik, 

penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah, sera pengecualian atas 

tuntutan pidana dan perdata untuk Parallel Import dan Bolar Provision.  

                                                             
9 Ibid. 
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Sejauh menyangkut regulasi tentang paten atau UU Nomor 13 Tahun 2016, 

dapat kiranya diulas beberapa pokok substansi pengaturan UU Nomor 13 Tahun 

2016. Paten dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 1 angka 1 UU 

Nomor 13 Tahun 2016 didefinisikan sebagai hak ekslusif yang diberikan oleh negara 

kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu 

untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada 

pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor merupakan istilah bagi seseorang atau 

beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam 

kegiatan yang menghasilkan invensi.10 Sedangkan, invensi adalah ide inventor yang 

dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang 

teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk 

atau proses.11  

Namun, tidak semua invensi dengan serta-merta dapat diberikan paten. Secara 

umum, paten diberikan untuk invensi yang bersifat baru, mengandung langkah 

inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi dianggap baru jika pada tanggal 

penerimaan12 invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan 

sebelumnya.13 Adapun teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi 

yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian 

lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan 

                                                             
10 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
11 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
12Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi 

persyaratan minimum. Lihat Pasal 1 angka 9 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
13 Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016.  
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seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau 

tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.14 

Kemudian, invensi yang mengandung langkah inventif yakni jika invensi 

tersebut, bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, 

merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.15 Penilaian bahwa suatu 

penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan 

memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah 

ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan 

dengan hak prioritas.16 Adapun yang dimaksud dengan permohonan pertama adalah 

permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di suatu negara lain.17 

Selanjutnya, dapat diterapkan dalam industri artinya harus mampu dibuat secara 

berulang-ulang (secara masal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi 

                                                             
14 Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara 

yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia  

Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal 

Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu 

dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Lihat Pasal 1 angka 10 UU Nomor 13 

Tahun 2016. 
15 Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016.  
16 Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016. 
17 Soedjono Dirdjosisworo, op. cit, hal. 172. Lihat juga Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 

13 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan permohonan pertama adalah permohonan yang telah 

diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang 

Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau 

anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). 
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berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam 

praktek.18 

Adapun invensi yang tidak dapat diberikan paten adalah invensi yang dalam 

pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Selain itu, metode 

pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan kepada 

manusia atau hewan pun tidak dapat digolongkan sebagai invensi yang dapat 

diberikan paten. Begitu pula dengan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan 

dan matematika, makhluk hidup kecuali jasad renik, serta proses biologis esensial 

untuk memproduksi tanaman atau hewan juga termasuk dalam invensi yang tidak 

dapat diberikan paten sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 13 Tahun 2016.  

Selain memuat invensi yang dapat diberikan paten dan yang tidak dapat 

diberikan paten, UU Nomor 13 Tahun 2016 juga menguraikan hal-hal yang tidak 

termasuk ke dalam sebuah invensi. Beberapa hal tersebut meliputi kreasi estetika, 

skema, serta aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan 

mental, permainan, dan bisnis. Permainan yang dimaksud adalah aturan atau kaidah 

terkait aktivitas manusia secara fisik untuk bermain. Sedangkan, bisnis dalam hal ini 

adalah metode bisnis yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Tidak hanya itu, 

program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter atau instruksi, 

efek teknik, dan penyelesaian permasalahan pun bukanlah sebuah invensi. Namun, 

apabila program komputer tersebut mempunyai instruksi yang memiliki efek teknis 

                                                             
18 Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
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dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah maka dapat tergolong sebagai 

invensi yang dapat diberi paten.  

Hal lain yang juga tidak dapat digolongkan sebagai sebuah invensi adalah 

presentasi mengenai suatu informasi dan temuan (discovery) yang tidak menghasilkan 

peningkatan khasiat bermakna. Peningkatan khasiat bermakna ini biasanya 

direlasikan dengan invensi di bidang farmasi. Misalnya saja, perbedaan pada salah 

satu gugus H (Hidrogen) pada ampisilina dan gugus OH (Hidroksi) pada amoksilina 

memunculkan khasiat pembasmi mikroba dengan spektrum antimikroba yang luas 

dan kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ampisilina. Melalui contoh 

tersebut dapat dikatakan bahwa ampisilina memiliki peningkatan khasiat yang 

bermakna dibandingkan dengan ampisilina.19  

 Substansi penting lainnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 adalah 

penggolongan perlindungan Paten menjadi Paten dan Paten Sederhana. Paten 

diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat 

diterapkan dalam industri.20 Paten dapat digunakan bagi penemuan manapun, baik 

produk maupun proses, dalam semua bidang teknologi, dengan ketentuan bahwa hal 

tersebut adalah baru, menyangkut suatu langkah inventif dan dapat diterapkan dalam 

industri.21  

                                                             
19 Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
20 Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016. 
21 Dewi Tuti Muryati, “Pentingnya Lisensi Wajib dalam Pelaksanaan Paten”. Fakultas Hukum 

Universitas Semarang, hal. 1.  
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Sedangkan, Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, 

pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam 

industri.22 Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu invensi saja. Artinya, Paten 

Sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri 

proses tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan. Dalam UU Nomor 13 Tahun 

2016, Paten Sederhana diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab IX tentang Paten 

Sederhana. Pengembangan produk yang dimaksud pun tidak sekedar memiliki 

perbedaan dari ciri teknis semata tetapi juga harus memiliki fungsi atau kegunaan 

yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan oleh bentuk, 

konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Invensi yang mendapat perlindungan 

Paten Sederhana biasanya invensi yang diperoleh dengan cara yang lebih sederhana 

atau tidak melalui prosedur sebagaimana lazimnya kegiatan penelitian dan 

pengembangan.23 Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan adalah Paten 

Sederhana karena sifat dari invensi tesebut yang sederhana pula.  

Orang yang berhak memiliki Hak Paten atau Subjek Paten adalah individu 

ataupun kelompok individu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat di 

dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa 

pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima 

                                                             
22 Pasal 3 ayat (2) UU Nomor  13 Tahun 2016. 
23 Soedjono Dirdjosisworo, op. cit, hal. 173.  
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lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.24 Kemudian, dalam hal invensi 

dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara 

bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.  

Dalam sebuah hubungan kerja, pemegang paten atas suatu invensi yang 

dihasilkan oleh inventor adalah pihak yang memberikan pekerjaan. Meskipun 

demikian, inventor tetap berhak untuk menerima imbalan dengan memperhatikan 

manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut berdasarkan perjanjian yang 

dibuat antara pemberi kerja dan inventor. Imbalan yang dimaksud dapat dibayarkan 

berdasarkan jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah 

tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, serta bentuk lain yang tentu saja 

harus disepakati para pihak. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila 

terdapat perjanjian yang mengatur perihal tersebut.  

Selain itu, dikenal pula istilah Pemakai Terdahulu dalam UU Nomor 13 

Tahun 2016. Pemakai Terdahulu merupakan pihak yang melaksanakan invensi pada 

saat invensi tersebut sedang diajukan permohonan Paten. Nantinya, Pemakai 

Terdahulu ini tetap memiliki hak untuk melaksanakan invensi tetapi tidak memiliki 

hak untuk melarang orang lain melaksanakan invensi tersebut. Pemakai Terdahulu ini 

hanya diakui apabila ia mengajukan permohonan sebagai Pemakai Terdahulu kepada 

Menteri dan mendapat pengakuan tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Pemakai 

Terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya.  

                                                             
24 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan "Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan" misalnya 

adalah anak dari Pemegang Paten melalui pewarisan. 
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Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya, Pemegang Paten memiliki hak 

yang bersifat eksklusif. Artinya, hak tersebut hanya diberikan kepada Pemegang 

Paten dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberi hak 

lebih lanjut kepada orang lain untuk melaksanakan Paten tersebut. Terkait jangka 

waktu, Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Paten 

diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. 

Sedangkan jangka waktu perlindungan untuk Paten Sederhana tercantum di dalam 

Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 yaitu selama 10 tahun terhitung sejak 

tanggal penerimaan. Saat ini, tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dan 

Paten Sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media 

non-elektronik. Jangka waktu perlindungan Paten tersebut tidak dapat diperpanjang 

baik untuk paten dan paten sederhana.25   

Membahas kembali perihal hak eksklusif dari Pemegang Paten, hak eksklusif 

tersebut dapat berupa hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya 

membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau 

menyediakan untuk dijual atau disewakan dalam hal Paten tersebut adalah Paten 

Produk26 serta melarang pihak lain menggunakan proses produksi yang diberi Paten 

untuk membuat barang atau tindakan lainnya dalam hal Paten tersebut adalah Paten 

                                                             
25 Lihat Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016. 
26 Pasal 19 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 2016. Produk sendiri mencakup alat, mesin, 

komposisi, formula, product by process, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, 

komposisi obat, dan tinta. Lihat juga Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
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Proses.27 Selain mendapatkan hak eksklusif, Pemegang Paten juga memiliki 

kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia 

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016. 

Dengan kata lain, Pemegang Paten wajib melaksanakan Patennya di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Hal tersebut tentu saja betujuan untuk meningkatkan indigenous technological 

capability. Indigenous technological capability pada hakikatnya adalah kemampuan 

untuk menguasai dan mengembangkan teknologi asli dan serapan, yang ditujukan 

guna pengembangan teknologi.28 Indigenous technological capability merupakan 

indikasi implikasi paten bagi masyarakat Indonesia guna pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perkembangan ekonomi, sekaligus merupakan salah 

satu aspek positif dari eksistensi Paten di Indonesia.29 Adapun aspek positif lainnya 

adalah merangsang penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, 

mengembangkan teknologi, mendorong iklim persaingan secara kompetitif, serta 

mengefektifkan inovasi.  

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Paten tidak hanya dapat dilaksanakan 

sendiri oleh inventor tetapi juga dapat dilaksanakan oleh orang lain. Pelaksanaan 

Paten oleh orang lain dapat berlangsung karena beberapa sebab, diantaranya adalah 

karena adanya pengalihan hak dan lisensi. Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan 

                                                             
27 Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2016. Proses  sendiri mencakup proses, 

metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Lihat 

juga Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
28 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010),  hal.124. 
29 Ibid. 
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karena adanya pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, atau perjanjian tertulis. Namun, 

kepemilikan hak yang dapat beralih atau dialihkan tersebut hanyalah hak ekonomi 

saja. Sedangkan, hak moral akan tetap melekat pada diri inventor. Hak moral ini pun 

dijamin dalam Pasal 75 UU Nomor 13 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa 

pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dimuat namanya dan 

identitasnya dalam sertifikat paten.   

Berbeda dari pengalihan Paten dimana adanya peralihan kepemilikan hak, 

lisensi pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat 

ekonomi dari suatu Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pemegang Paten 

berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik yang 

bersifat eksklusif maupun non eksklusif. Perjanjian lisensi eksklusif adalah perjanjian 

yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu. 

Sedangkan, perjanjian lisensi non eksklusif adalah perjanjian yang dapat diberikan 

kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah. Perjanjian lisensi 

ini mencakup semua atau sebagian perbuatan yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 

13 Tahun 2016. 

Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2016 memiliki substansi yang sama dengan 

Pasal 160 UU Nomor 13 Tahun 2016 dimana adanya larangan bagi pihak lain tanpa 

persetujuan dari Pemegang Paten untuk membuat, menjual, mengimpor, 

menyewakan, menyerahkan, bahkan menyediakan produk yang diberi Paten untuk 

dijual atau disewakan dalam hal Paten tersebut adalah Paten Produk. Kemudian, 

untuk Paten Proses, setiap orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang 
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menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau kegiatan 

lainnya.  

Sanksi berupa hukuman pidana pun dapat dikenakan bagi setiap orang yang 

tanpa persetujuan Pemegang Paten melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang 

dalam UU Nomor 13 Tahun 2016. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 

4 (empat) tahun untuk invensi yang dilindungi Paten dan paling lama 2 (dua) tahun 

untuk invensi yang dilindungi Paten Sederhana. Sedangkan, jumlah denda yang dapat 

dijatuhkan adalah paling banyak Rp 1 miliar untuk invensi yang dilindungi Paten dan 

paling banyak Rp 500 juta untuk invensi yang dilindungi Paten Sederhana. Sanksi 

tersebut pun dapat menjadi lebih berat baik dari segi lamanya ancaman pidana 

penjara hingga besarnya denda yang harus dibayarkan apabila perbuatan yang 

dilarang tersebut juga mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup 

serta mengakibatkan kematian manusia.  

Salah satu bidang atau industri yang juga menjadi lingkup perlindungan Paten 

adalah industri farmasi atau obat-obatan karena obat-obatan dikategorikan sebagai 

invensi dalam bidang teknologi. Ketika perusahaan-perusahaan farmasi hendak 

menjual obat-obatan yang diproduksinya, mereka menyadari sepenuhnya bahwa 

teknologi mereka yang memerlukan biaya riset yang besar untuk menghasilkannya 
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sangat rentan akan upaya peniruan.30 Oleh karena itu, Paten lahir sebagai 

perlindungan yang diberikan negara kepada setiap invensi.  

Melihat dari sudut pandang ekonomi khususnya investasi di Indonesia, pada 

tahun 2016, realisasi investasi penanam modal asing (“PMA”) untuk sektor Industri 

Kimia dan Farmasi adalah US$ 2,889.1 juta dengan total proyek sebanyak 1096.31 

Sedangkan, realisasi investasi penanam modal dalam negeri (“PMDN”) pada tahun 

2016 untuk sektor Industri Kimia dan Farmasi adalah Rp 30,111.9 miliar dengan total 

proyek sebanyak 452.32 Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) melansir 

bahwa tren investasi secara umum sudah mulai menunjukan peningkatan tetapi nilai 

investasi untuk industri farmasi dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 hanya sebesar 

Rp 8,9 triliun. Jumlah tersebut masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan 

investasi di sektor-sektor lain seperti perumahan, kawasan industri, dan perkantoran 

yang mencapai US$ 730.02 juta (Rp 9,5 triliun).33 

Padahal, Indonesia merupakan pangsa yang besar untuk industri farmasi. Hal 

tersebut dapat terlihat salah satunya dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat 

                                                             
30 Dea Melina Nugraheni, “Perlindungan Paten dan Fleksibilitas Persetujuan TRIPs di Bidang 

Farmasi di Indonesia”. Tesis, Depok: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 

10. 
31 Perkembangan Realisasi Investasi PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) menurut Sektor 2017. 
32 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal (LKPM) menurut Sektor 2017. 
33 “BKPM Terus Hapus Bottlenecking Sektor Farmasi”, 

<http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-terus-hapus-bottlenecking-sektor-

farmasi>, diakses 15 September 2017. 

http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-terus-hapus-bottlenecking-sektor-farmasi
http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-terus-hapus-bottlenecking-sektor-farmasi
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tinggi yaitu 258.704.986 jiwa pada tahun 2016.34 Namun, tingginya jumlah penduduk 

Indonesia masih belum sebanding dengan tingkat kesadaran masyarakat akan 

kesehatan dimana pada tahun 2013 berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar, 

tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan hanya 20%.35 Tingkat konsumsi obat 

masyarakat Indonesia pun tergolong rendah yakni hanya menghabiskan US$ 20 per 

orang pada tahun 2010. Sedangkan, negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina 

menghabiskan US$ 50 per orang dan Vietnam sekitar US$100 per orang.36  

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sarana kesehatan yang ada di 

Indonesia. Sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan.37 Selain Puskesmas dan Rumah Sakit, sarana kesehatan juga meliputi 

sarana produksi dan sarana distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. 

Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan adalah Industri 

Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro 

                                                             
34 “Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016”, 

<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-

Indonesia-2016.pdf>, diakses 23 September 2017. 
35 “Menkes : Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat Sangat Rendah”, 

<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/17/04/27/nasional/umum/17/08/24/ov6so4-

menkes-kesadaran-hidup-sehat-masyarakat-sangat-rendah>, diakses pada 23 September 2017. 
36 “Lembar Posisi International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)”, <www.ipmg-

online.com/download.php?filedl=fileA12502015-01-10.pdf>, diunduh pada 24 September 2017. Rasio 

healthcare expenditure terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini pun masih relatif 

rendah, yaitu 2,847% pada Tahun 2014 berdasarkan data dari “Health Expenditure, Total (% of 

GDP)”, <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=ID>, diakses pada 15 

September 2017. 
37 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf
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Obat Tradisional (UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Produksi 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta Industri Kosmetika. Sedangkan, 

sarana distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya 

oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan meliputi Pedagang Besar 

Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016 Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, sarana produksi dan distribusi di bidang kefarmasian 

dan alat kesehatan di Indonesia masih menunjukan adanya ketimpangan dalam hal 

persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di 

Pulau Sumatera dan Jawa sebesar 93,67% untuk sarana produksi dan 77,40% untuk 

sarana distribusi.  

Meskipun masih terdapat ketimpangan dalam hal persebaran jumlah sarana 

kesehatan tersebut, pada tahun 2015 telah terlihat adanya peningkatan jumlah sarana 

kesehatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, jumlah rumah 

sakit di Indonesia sebanyak 2228 dan meningkat menjadi 2.601 pada tahun 2016. 

Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2016 terdiri dari 2.046 Rumah 

Sakit Umum (“RSU”) dan 555 Rumah Sakit Khusus (“RSK”).38 Begitu pula dengan 

jumlah sarana produksi dan distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. 

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada Profil Kesehatan Indonesia 

                                                             
38 “Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016, Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”, 

<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/lain-

lain/Data%20dan%20Informasi%20Kesehatan%20Profil%20Kesehatan%20Indonesia%202016%20-

%20%20smaller%20size%20-%20web.pdf>, diakses pada 14 September 2017.  
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Tahun 2016, sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan mengalami 

peningkatan sebesar 3.161 dibandingkan dengan tahun 2014.  

Adapun upaya peningkatan kualitas kesehatan ini juga merupakan salah satu 

Agenda Prioritas Pembangunan atau Nawa Cita khususnya butir ke-5 yaitu 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, utamanya di sektor kesehatan. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, selain Kementerian Kesehatan, Indonesia juga 

memiliki Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (“LPNK”) yang bertugas 

mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan 

makanan di wilayah Indonesia.  LPNK tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (“BPOM”) dimana tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non 

Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 

2001. 

Secara garis besar, BPOM memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan obat 

dan makanan sebelum beredar (pre-market), pengawasan obat dan makanan pasca 

beredar di masyarakat (post-market), dan pemberdayaan masyarakat melalui 

komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan 

pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan 
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makanan.39 Dan sasaran atau tujuan utama daripada BPOM itu sendiri tentu saja 

untuk menjamin tersedianya obat dan makanan yang memenuhi standar bagi seluruh 

rakyat Indonesia.40  

Ketersediaan obat-obatan sendiri memiliki peran yang sangat signifikan dalam 

pelayanan kesehatan di Indonesia.41 Hal ini terjadi karena obat merupakan salah satu 

komponen yang membantu mengatasi dan bahkan menyembuhkan suatu penyakit. 

Sebagian besar intervensi medik menggunakan obat untuk menyembuhkan 

pasiennya.42 Artinya, akses terhadap obat-obatan menjadi sesuatu hal yang esensial 

mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana  

diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa 

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa 

negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. 

Disisi lain, adanya perlindungan Paten di bidang farmasi membawa 

problematika tersendiri. Sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada penemu 

                                                             
39BAB I Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. 
40 Ibid.  
41 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Tahun 2013 memuat presentase ketersiediaan obat dan vaksin mengalami peningkatan yakni 82% pada 

Tahun 2010, 87% pada Tahun 2011, 92,85% pada Tahun 2012, dan 96,93% pada Tahun 2013. 
42 Purwadi, “Analisis Kebijakan: Pengendalian Harga Obat Melalui Kebijakan Obat Generik”. 

Tesis, Depok: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 35. 
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atas invensinya di bidang teknologi, hak tersebut harus dilaksanakan secara seimbang 

dengan kewajiban yang melekat pada hak tersebut terutama yang berhubungan 

dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, atau dengan kata lain Paten 

sebagai suatu hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud juga mempunyai fungsi 

sosial.43 Daya beli masyarakat terhadap obat-obatan tentu saja dipengaruhi oleh harga 

obat-obatan tersebut. Dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah, maka daya 

beli masyarakat terhadap obat juga ikut rendah dan tidak dapat menjangkau harga 

obat dengan Hak Paten maupun obat bermerek yang harganya sangat tinggi di 

pasaran.44  

Tingginya harga obat dengan Hak Paten di pasaran terutama disebabkan oleh 

adanya hak monopoli terhadap Paten obat yang dimiliki oleh Pemegang Paten.45 Oleh 

karena itu, di negara berkembang terdapat pemikiran bahwa justru perlindungan hak 

milik intelektual ini merupakan tembok penghalang bagi perkembangan ekonomi 

lebih lanjut. Sehubungan dengan pemikiran ini dikemukakan bahwa perlindungan hak 

milik intelektual ini membawa monopoli untuk mereka yang sudah maju.46 

Oleh karena itu, ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property (“TRIPs Agreement”) telah mengatur tentang pengecualian terhadap 

perlindungan Paten sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Paten 

                                                             
43 Dea Melina Nugraheni,op.cit,  hal. 40. 
44 Ita Munir Rahmawati, “Pentingnya Pengaturan Bolar Provision dalam Hukum Paten 

Indonesia guna Mendukung Pembuatan dan Distribusi Obat Generik”. Skripsi, Depok: Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal 1. 
45 Ibid. 
46 Ibid, hal. 4. 
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yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu 

bentuk pengecualian tersebut adalah Bolar Provision. Bolar Provision merupakan 

ketentuan untuk dapat melakukan penelitian atau uji bioekivalensi terhadap obat yang 

masih dilindungi Paten.47 

Pasal 167 UU Nomor 13 Tahun 2016 bahkan menyebutkan bahwa Bolar 

Provision dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata. Hal tersebut 

bertujuan untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah 

berakhirnya masa pelindungan Paten mengingat diperlukan waktu yang lama untuk 

melakukan penelitian, mempersiapkan produksi, hingga pengurusan izin terkait.48 

Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan.49 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan Bolar Provision dalam Hukum Paten, 

pengaruhnya terhadap Pemegang Paten, serta pengaturan Bolar Provision di 

Indonesia melalui analisis dalam skripsi yang berjudul “Bolar Provision sebagai 

Pengecualian Hak Paten di Bidang Farmasi ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten”. 

 

 

 

                                                             
47 Ibid. hal. 5. 
48 Proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi 

terkait. 
49 Lihat Penjelasan Pasal 167 UU Nomor 13 Tahun 2016. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan Bolar Provision dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Paten? 

2. Bagaimana implementasi ketentuan Bolar Provision ditinjau dari segi 

dampaknya terhadap pemegang paten?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis pengaturan Bolar 

Provision dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis implementasi ketentuan 

Bolar Provision ditinjau dari segi dampaknya terhadap pemegang paten. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

dunia akademis dan ilmu pengetahuan pada umumnya yakni sebagai 

sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya 

mengenai Bolar Provision di bidang farmasi di Indonesia. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian hukum ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat umum, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi 

praktisi hukum, yakni sebagai tambahan referensi bagi kajian hukum di 

bidang HKI khususnya paten terkait Bolar Provision di bidang farmasi di 

Indonesia.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi dalam lima 

bab dimana masing-masing bab berisi tentang: 

BAB I tentang PENDAHULUAN, mengemukakan hal-hal yang menjadi latar 

belakang penelitian, masalah-masalah yang diidentifikasi, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan mengenai landasan 

teori dan landasan konseptual. Landasan teori merupakan dasar dari penelitian berupa 

penjabaran teori-teori dalam bidang terkait. Selanjutnya, landasan konseptual berisi 

pengertian-pengertian atau uraian makna atas istilah-istilah yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti yang membatasi penulisan penelitian agar tidak keluar dari 

topik yang dibahas. Pengertian yang digunakan dalam penelitian ini seperti Paten, 

Invensi, Inventor, Bolar Provision, Industri Farmasi dan sebagainya. 

BAB III tentang METODE PENELITIAN HUKUM. Metode penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah 
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sehingga termasuk dalam kategori penelitian ilmiah resmi (basic research) yang 

menggambarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal 

ini, penulis menggunakan teknik penulisan deskriptif analitis. Teknik penulisan 

deskriptif analitis adalah metode penelitian yang menggunakan uraian secara jelas, 

sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan yang relevan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data 

sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Adapun dasar penelitian dalam penulisan ini menggunakan Penelitian 

Kepustakaan yaitu penelitian dengan menggunakan sumber-sumber hukum tertulis 

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar atau media masa dan 

tulisan-tulisan lain yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang akan 

dibahas.  

Selanjutnya, berbagai analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif karena berkaitan dengan metode penelitian yang 

penulis lakukan, yakni penelitian hukum normatif. Analisis data yang dilakukan 

adalah dengan cara deskriptif kualitatif. 

BAB IV tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Pada bab ini akan 

dibahas segala sesuatu mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya 

yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, prinsip-prinsip, 

dan asas-asas hukum. Penulis juga akan membahas dan menguraikan jawaban atas isu 

hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai implementasi ketentuan Bolar 

Provision ditinjau dari segi dampaknya terhadap pemegang paten. 
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BAB V tentang KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab akhir ini, penulis 

akan memberikan kesimpulan dengan memberikan beberapa saran sebagai solusi atas 

permasalahan yang ditangkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


