
Kode /Nama Rumpun llmu : 593/llmu Hukum
Bidang Fokus: Pengembangan Regulasi dan Model Kebiiakan

LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS

REGULASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM/HAYATI
YANG BERKELANJUTAN

MELALUT DISCLOSURE OF ORIGIN DAN BENEFIT SHARING
UNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT

TIM PENGUSUL

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M ( Ketua/N1DN.0012097104)
lman Prihandono, s.H., M.H., LL.M, Ph. D (Anggota/NlDN. 0004027605)

Widhayani Dian Pawestri, S.H,, M.H. (N1DN.0006128703)

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEPTEMBER, 2018



\ t

HALAMAN PENGESAHAI\I

Judul Penelitian:

REGTJLASI PENGELOLAA}I SUMBER DAYA ALAM/IIAYATI YAI\[G.

BERKELANJUTAI\ MELALII DISCLOSURE OF ORIGIN DAI{

BEI\IEFIT SIIARING I.JNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN
RAI(YAT

KodeA{ama Rumpun llmu : 596 /Ilmu Hukum

Ketua Peneliti
a. Nama LengkaP
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
d. Program Studi
e. Perguruan Tinggi
f. No hp/faks/e rnail
g. Alamat e mail

Anggota Peneliti
a. Nama LengkaP
b. NIDN
c. Perguruan Tinggi

Anggota Peneliti
a. Nama LengkaP

b. NIDN
c. Perguruan Tinggi

Anggota Peneliti
d. Nama LengkaP
e. NIDN
f. Perguruan Tinggi

Biaya Penelitian

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad. S.H..M.H.
NIP. 19670520199203 1002

: Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H.,LL.M
: 0012097104
: Lektor Kepala
: Hukum/Hukum Perdata

: Universitas Airlangga
: 081230291789
: rahmah_arifin

: Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
: 0012097104
: Universitas Airlangga

: Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D

: 0004027605
: Universitas Airlangga

: Yuniarti, S.H., M.H., LL.M
: 0012058502
: Universitas Airlangga

: Rp.40.000.000,-

Surabaya,

Ketua

NIP. 195205291 4121001



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGIGSAN

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang ........
2. Rumusan Masalah...
3. Tujuan Penelitian.....
4. UrgensiPenelitian .

5. RencanaLuaran......

BAB II RENSTRA DAN ROAD MAP PENELITIAN PERGURUAN
TINGGI

BAB III TINJAUAN PUSTAIG
1. Stafe of the art
2. Studi Pendahuluan, Hasi Yang

Dengan ProPosal Yang diajukan
3. Peta Jalan Penelitian...
4. Pustaka Acuan.........

Dicapai, Kaitannya

BAB IV METODE PENEL]TIAN ...........

Halaman

15
16
18

28

1

5
6
7

10

12

15

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya.
2. Jadwal Penelitian...

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1 : JUSTIFII(ASI ANGGARAN PENELITIAN

LAMPIRAN 2 : DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENEL]TIAN

LAMPIRAN 3 : SUSUNAN ORGANISASITIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS

LAMPIRAN 4 : BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENELITI

LAMPIRAN 5: SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI



PRAKATA

Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah s.wt atas limpatran karunianya

sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan kemajuan Penelitian Unggulan

Fakultas berjudul "REGULASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM/HAYATI

YANG BERKELANJUTAN MELALUI DISCLOSURE OF ORIGIN DAN BENEFIT

SHARING UNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT ''. DCNgAN SEIESAiNYA

laporan ini, tim Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para reviewer, Rektor

Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah

memberikan kesempatan dan dukungan dana kepada tim peneliti untuk mengadakan

penelitian ini. Tim Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah

memberik\ dukungan dan kontribusi baik moril maupuJl materiil sehingga laporan

penelitian ini bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Laporan kemajuan penelitian ini diawali dengan menguraikan tentang latar

belakang dipilihnya topik penelitian khususnJa mengenai belum terkelolanya sumber daya

alamlhayati secara maksimal oleh pemerintah melalui mekanisme disclosure of origin dan

beneJit sharing, sehingga sumber daya alamlhayati tersebut banyak dilanggar dan

disalahgunakan serta belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat

Indonesia. Di dalam latar belakang diuraikan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi

CBD maupun Protokol Nagoya, Indonesia belum mempunyai mekanisme dan sistem yang

lengkap terkait dengan disclosure of origin dan benefit sharing. Sehingga terdapat

beberapa masalah terkait dengan disclosure of origin dan benefit sharing seperti

ketidakjelasan sistem, mekanisrne, prosedur dan kelembagaan untuk pelaksanaan

disclosure of origin dan benefit sharing.



,

Di dalam laporan kemajuan ini memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk

menformulasikan Bentuk, prosedur dan kelemb agwnterkait dengan disclosure of origin dan

benefit sharing atas pemanfaatan sgmber daya alam/hayati. Selanjutnya penelitian ini

memaparkan pentingnya Prinsip fair and equitable untuk pembagian keuntungan atas

pemanfaatan sumber daya alam/hayati dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Lebih lanjut,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisa model atau bentuk regulasi dan penataan

disclosure of origin dan benefit sharing yang efesien untuk pengelollan sumber daya

alam/hayati yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat'

pada akhirnya, laporan penelitian ini disusun sebagai hasil dari penelitian disusun

untuk digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan penelitian yang

sedang dilakukan. Lapoian kemajuan penelitian dapat menjadi acuan atas capaian penelitian

yang sementara diperoleh, ddi acuan rencana kegiatan penelitian selanjutnya. Selanjutnya,

tim peneliti menyadari bahwa laporan kemajuan ini tidak sesempurna seperti diharapkan'

untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan laporan akhir

penelitian ini.

Surabaya, September20l8

Tim Peneliti
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RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pengelolaan atas sumber daya

alam/trayati yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah sehingga sumber

daya alamlhayati tersebut banyak dilanggar dan disalahgunakan serta belum

sepenuhnya memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pengelolaan

sumber daya alam/hayati antara lain dilakukan melalui dtsclosure of origin darr

beneJit sharing, . namun meskipun Indonesia telah meratifikasi CBD maupun

Protokol Nagoya, Indonesia belum mempunyai mekanisme dan sistem yang

lengkap terkait dengan disclosure of origin dan benefit sharing. Sehingga terdapat

beberapa masalah terkait dengan disclosure of origin dan benefit sharing seperti

ketidakjelasan sistem, mekanisme, prosedur dan kelembagaan urrtuk pelaksanaan

disclosure of origin dar. benefit sharing. Untr:k itu, penelitian ini bermaksud

mengkaji:

,enefita) Bentuk, prosedur dan kelembagaan terkait dengan disclosure of origin dan b

sharing atas pemanfaatan sumber daya alam/hayati.

a) Prinsip fair and equitable untuk pembagian keuntungan atas pemanfaatan

sumber daya alam/hayati dalam rnenunjang pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan dan bgteadilan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

b) Model atau bentuk regulasi dan penataan disclosure of origin dan benefit

sharing yang efesien untuk pengelollan sumber daya alam/hayati yang

berkelanjutan untuk mewuj udkan kemakmuran rakyat



Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat partisipatif

Qtarticipatory research) dengan melibatkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah

pihak terkait. Oleh karena itu, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan

metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan Forum
:

Grup Discussion Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil dari seluruh

metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriftif analitik melalui

metode penafsiran dan analogi yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk

menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.

I



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menurut The World Conservation Monitoring Center Indonesia merupakan

salah satu dari 17 negara megadiversity dan memiliki tingkat sumber alam/hayati

tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Bagi Indonesia, sumber daya alam/trayati

memiliki peran yang sangat penting karena memiliki keterkaitan dengan aspek

kehidupan manusia yaitu aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan.l Sumber daya alam/hayati juga merupakan sumber dari

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan tehnologi dan budaya bangsa.2

Bagi perekonomian Indonesia, sumber daya alam/t uyuti memiliki kontribusi yang

sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar rakyat Indonesia

menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang sangat terkait dengan penggunaan

sumber daya alam/trayati. 3

Dengan melihat peranan dan kontribusi sumber daya alam/hayati yang

dimiliki Indonesia, seharusnya sumber daya alam/trayati tersebut dapat dikelola

dengan baik untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan

amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alar-n

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

I E. Lubis, Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetilc Berdasarkan Penerapan Konsep

Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2009, h'l

2 M.R Ayu, K.Alexander, W.Puspitasa ri,W., Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional

dan Elupresi Budaya Tradisional di Indonesia, Alumni, Bandung., 2014, h. I

3 E. Lubis, Loc. Cit.

I
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besarnya kemakmuran rakyat". oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih

meningkatkan perannya dalam melakukan penguasaan atas sumber daya alam/hayati

yang antara lain dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam/hayati yang

berkelanjutan agar dapat mewujudkan kemakmuran rakyat' Pengguasaan oleh negara .

atas sumber daya alam/hayati antara lain dilakukan dengan melakukan regulasi

pengelolaan sumber daya alam/trayati yan g berkel anj utan'

Namun pengelolaan atas sumber daya alam/hayati belum maksimal dilakukan

oleh pemerintah sehingga sumber daya alam/hayati tersebut banyak dilanggar dan

disalahgunakan serta belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia'

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terkait dengan pemanfaatan sumber daya

genetika tanpa izin dari pemerintah antara lain kasus "shiseido" tahun 1990 an yang

mendaftarkan paten lang berasal dari 11 senyawa tanaman obat tradisional Indonesia

yang dibudidaya dari generasi ke generasi.a Paten ini kemudian ditentang oleh

yayasan Tani Indon esia (BioTani Foundation) ariara lain dengan tidak ada rekognisi

Sheisido bahwa tanaman obat tersebut berasal dari Indonesia alasan bahwa Paten

tersebut dapat mengancam petani Indonesia yang telah mengembangkan tanaman obat

tradisional secara bertahun-tahun dan pada tanggal 24 Januari2oo2 akhimya Shiseido

menarik paten tersebut dari Kantor Paten Eropa. Paten tersebut memang seharusnya

ditarik karena Shishedo tidak menyebtukan bahwa tanaman obat yang menjadi bahan

baku untuk bahan kosmetikanya itu merupakan tanaman asli yang berasal dari

Indonesia.Dalam hal ini shishedo tidak mencantumkan disclosure of origin dalam

a Damos Dumali Agusman, "GRTKF :The Core Concepts and Objectives What The are and

Protection -Indonesia Peispectives", IID O 
-iptk-dkk-19 -topic1, 

h'9 dan 1 2'

Why Need

2
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pennohonan patennya. Selain itu Shishedo juga tidak memberikan benefit sharing atas

pemanfaatan tanaman obat asli milik Indonesia yang dijadikan Paten.

Terkait dengan permasalah tersebut penelitian ini akan memfokuskan pada ,

pengelolaan sumber daya hayati melalui Disclosure of Origin dan Benefit Sharing.

Dislosure of origin merupakan persyaratan yang diadopsi di bidang Hak Kekayaan

Intelektual,khususnyauntukpendaftaranpatenyangmewajibkanpemohonunfuk

menunjukkan asal dari sumber daya alamlhayati yang digunakan sebagai dasar

perolehan patennya.5 Dislosure of origin ini ditujukan untuk mengawasi akses dan

penggunaum sumber daya alam dan pengetahuan tradisional agar tidak disalahgunakan

oleh pihak lain.

Indonesia juga telah menetapkk an Disclosure of Origin ini dalam peraturan

perundangundangan khususnya di undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Di dalam Pasal26 UU Paten disebutkan bahwa:

(1) Jika Invensi berkaitan dengan dar/atau berasal dari sumber daya genetik

dadatau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal

sumber daya genetika dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

(2) Informasi tentang sumber daya genetik dar/atau pengetahuan tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui

oleh pemerintah.

Meskipun sudah diatur di dalam UU Paten, namun pengaturan lebih lanjut mengenai

dislosure or origin belum ada sehingga belum jelas mengenai bentuk disclosure of

origin, mekanismenya atau prosedumya, kelembagaan yang menetapkan informasi

sACIPA, Disclosure of Origin, Fact Sheet I http://acipa.edu.au/pdfs/factsheets/Int-l0Disclosure-of-
Origin-Fact-Sheet.pdf
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tentang sumber daya genetik darVatau pengetahuan tradisional. Untuk itu penelitian

akan menelaah tentang bentuk, prosedur dan kelembagaan terkait dengan disclosure of

origin. 
:

Selain disc:losure of origin,Indonesia juga telatr mengatur secara sumrr

tentang benefit sharing. Di dalam UU Paten, disebutkan di dalam Pasal 26 Ayat (3)

bahwa : pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetika dan/atau

pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya

genetik dan pengetahuan tradisional. Pengaturan internasional sebagaimana dimaksud

bisa dilihat di datam Convention on Biological Diversity (CBD). Benefit sharing

tersebut telah diamanatkan oleh CBD yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention

on Biological Diversity (Konvensi Sumber daya hayati). cBD mempunyai tiga tujuan

utama yaitu : konservasi keanekaragaman hayati (the con.servation of biological

diversity),penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan (the sustainable use

of its components), dan pembagian keuntungan secara adil dan layak atas penggunaan

keanekaragaman hayati (the fair and equitable sharing of benefits arising from its

utilizatton).6 Berdasarkan CBD, maka pemanfaatan sumber daya hayati oleh pihak

lain harus disertai dengan pembagian keuntungan secara adil dan layak atas

penggunaan keanekaragaman hayati the fair and equitable sharing of benefits arising

from its utilization,

CBD mengakui hak kedaulatan masing masing negara atas sumber daya

alam yang dimillikinya termasuk kewenangan negara untuk menentukan akses atas

6 Article I CBD
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sumber daya genetika (Article 15.1 CBD). Berdasarkan CBD, akses atas suryber

daya genetika tersebut harus disetujui bersama dalam mutual agreed termsT dan

harus telah mendapatkan persetujuan awal (Prior Informed Consent)8 dari negara

pemilik sumber daya genetika tersebut. Oleh karena itu, apabila ada negara atau

pihak lain akan memanfaatkan sumber daya genetika yang dimiliki oleh negara

tertentu, pihak tersebut harus mendapatkan izin untuk mengakses sumber daya

genetika tersebut yang dituangkan dalam mutual a.greed terms dan harus

mendapatkan persetujuan dari negara pemilik sumber daya genetika. Selanjutnya

CBD mengakui bahwa dalam mengakses sumber daya genetika harus didasarkan

pada akses yang adil dan seimbang (access on a fair and equitable basis) dan

diikuti dengan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang (Art. 19.2 of CBD).

Namun pembagian keuntungan yang adil dan seiinbang atas pemanfaatan

sumber daya genetika tidak diatur secara detail kerangka kerjanya sehingga tidak

efektif dalam implementasinya.e Nagoya Protocol menjabarkan lebih lanjut salah

satu tujuan dari CBD yaitu pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas

pemanfaatan keanekaragaman hayati., sebagaimana diatur di dalam Article 1:

The objective of this Protocol is the fair and equitable sharing of the benefits

arising from the utilizatiori of genetic resources, including by appropriate
access to genetic resoltrces and by appropriate transfer of relevant
technologies, taking into account all rights over those resources and to
technologies, and-by appropriate funiling, thereby contributing to the

conservation of biological diversity and the sustainable use of its

components

7 Article 15.4 CBD

s Sebagaimana diatur di dalam Pasal 15.5 CBD

eK. Koutouki, "The Nagoya Protocol: Status of Indigenous and Local Communities" , Irlakalah, 2011,

h.6-7.

i
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Nagoya Protocol merupakan penjabaran dari CBD dan menjadi sarana dalam

pelaksanaan access and beneit sharing bagi negara pemilik sumber daya hayati.

Protokol Nagoya telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undarg Nomor l l

Tatrun 2013 Tentang "Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources

And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To

The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada

Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang

Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Sumber daya hayati".

Nagoya Protocol menetapkan akses dan pembagian keuntungan atas

pemanfaatan sumber daya hayati yang didasarkan pada prinsip fair and equitable,

termasuk menetapkan bahwa pembagian keuntungan harus ditujukan untuk mendukung

konservasi dan peng{unu* sumber daya hayati tersebut secara berkelanjutan.l0

Nagoya Protocol juga mengatur mekanisme pembagian keuntungan berikut

persyaratan bahkan menetapkan adanya Global Multilateral Benefit-Sharing

Mechanism.ll Nagoya Protocol juga menetapkan kelembagan terkait dengan

pembagian keuntungan seperti National Focal Point Article 13) dan Clearing House

(sArticle 14) pembagian keuntungan atas penggunaan sumber daya alam/hayati.

Berdasarkan kerangka dasar mengenai pembagian keuntungan sebagaimana

diatur oleh Nagoya Protocol dan CBD, penelitian ini akan menganalisis tentang

prinsip fair and equitable dalam pembagian keuntungan atas pemafaatan sumber daya

alam/hayati tersebut. Selain itu penelitian ini juga ingin mencari solusi atas

permasalahan utama Indonesia terkait dengan disclosure of origin dan benefit sharing.

ro Article 9 Protokol Nagoya.

rr Article l0 Protokol Nagoya.

t
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Permasalahan utama di Indonesi terkait dengan disclosure of origin dan benefit

sharing adalah ketidakjelasan sistem, mekanisme, prosedur dan kelembagaan terkait

dengan pelaksanaan disclosure of origin dan benefit sharing. Meskipun Indonesia telah

meratifikasi CBD maupun Protokol Nagoya, Indonesia belum mempunyai mekanisme

dan sistem yang lengkap terkait dengan disclosure of origin dan benefit sharing. Selain

itu Indonesia juga belum mempunyai undang-undang mengenai Perlindungan Sumber

Daya Hayati maupun undang-undang mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi

Budaya, baru dalam bentuk rancangan undang-undang. Selain itu, menurut

Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah baru melakukan penataan akses dan

belum menetapkan pembagian keuntungan atas penggunaan sumber daya hayati.

Pemerintah hanya menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin nrengambil sampel

sumber daya hayati Indonesia dan belum menetapkan bahwa pihak lain atau peneliti

yang mengambil sample sumber daya hayati harus membayar sejumlah uang kepada

pemerintah.l2

Mengingat belum peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih detail

lagi tentan g disclosure of origin dan benefit sharing, penelitian ini perlu dianalisa

mengenai model penataan disclosure of origin dan beneJit sharing dalam

menunjang pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan melakukan kajian atas

rumusan masalah berikut :

12 Disampaikan pada diskusi "sharing Benefit, Doing Research Together", l6 Maret 2001 yang
diselenggarakan oleh DAAD di German Embassy Jakarta.
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c) Bentuk, prosedur dan kelembagaim terkait dengan disclosure of ortgin dar. benefit

sharingatas pemanfaatan sumber daya alamlh ayali.

d) Prinsip/air and equitable untuk pembagian keuntungan atas pemanfaatan zumber

daya alam/hayati dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

e) Model atau bentuk regulasi dan penataan disclosure of origin dan benefit sharing

yang efesien untuk pengelollan sumber daya alam/hayati yangberkelanjutan untuk

mewuj udkan kemakmuran rakyat.

I.3. Keaslian Penelitian

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh tim peneliti sebelumnya. Penelitian

dengan topik yang relatif sama dilakukan oleh beberapa peneliti dengan kajian yang

berbeda. Contohnya Yulia dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Lhokseumaweh Aceh menelaah tentang " Prinsip akses dan benefit sharing ABS)

dalam Instrumen Internasional untuk Melindungi Keanekaragaman Hayati dan

penerapannya di Indonesia" dengan kajian penelitian pada bagaimana posisi ABS pada

masing-masing penaguran dalam instrumen internasional.

Selian itu, Denny Hartati meneliti tentang "Kajian Hukum Mengenai Akses dan

Pembagian Keuntungan pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan

Perikanan"dengan pada : a. akses dan pembagian keuntungan b. pemanfaatan Sumber

daya genetik SDG) bidang kelautan dan perikanan, c. pengaturan hukum intemasional

mengenai ABS.

8
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Dalam konteks yang berbeda, Raden Tryxiana Hafsari melakukan penelitian

dengan judul "Penerapan Akses Dan Pembagian Keuntuqgan yang Adil dan Seimbang

Dalam Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetika (SDG) Berdasarkan Nagoya

Protocol" dengan kajian pada bagaimana Nagoya Protocol mengatur akses dan

benefit sharing serta kesiapan Indonesia melaksanakan pengaturan Nagoya Protocol.

Makiha Dzakiyah Chairunnisa menganalisis mengenai "Implementasi Prior

Informed Consent dan Access to Benefit Sharing dalam Upaya Optimalisasi

Bioprospeksi Sumber Daya Genetika Kawasan Laut Indonesia". Dalam penelitian ini

ditelaah tentang : a). implementasi Prior Informed Consent dan Access to Benefit

Sharing sebagai bentuk perlindungan Sumber Daya Genetika di Kawasan Laut

Indonesia; b) dampak dari implementasi Prior Informed Consent dan Access to Benefit

Sharingbagi Bioprospeksi sumber daya genetika di kawasan larit.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian

ini memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Oleh karena itu

originalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungj awabkan.

I.4. Urgensi Penelitian

Penelitian memiliki urgensi karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

solusi untuk mengelola sumber daya alam/hayati secara berkesinambungan melalui skema

penatoan disclosure of origin dan benefit sharing. Mengingat penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan model regulas i dan penataan disclosure of origin dan benefit sharing

yang efesien untuk pengelolan sumber daya alam/hayati yang berkelanjutan untuk

mewujudkan kemakmuran rakyat, maka penelitian ini sangat urgen untuk mendukung
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Rencana Induk Penelitian (RIP) dan roadmap penelitian Fakultas. Secara lebih terinci,

Rencana Induk Penelitian and peta jalan penelitian Fakultas Hukum dihasilkan dari

serangkaian proses yang partisipatif dari Departemen, Program Studi dan Guru Besar yang

terdiri dari beberapa Tema Prioritas adalah :

L Kebijakan hukum di bidang kesehatan menuju kesejahteraan sosial

1.1 Tata kelola yang baik di bidang kesehatan dan kerumahsakitan

1.2 Regulasi tentang kompetensi tenaga kesehatan dan perlindungan profesi tenaga

kesehatan

1.4 Sistem jaminan sosial nasional dan peningkatan akses layanan kesehatan

2. Kebijakan hukum kemaritiman untuk rrendukung kemandirian Indonesia sebagai

Negara Kepulauan P

2.1 Harmonisasi hukum di bidang kemaritiman

2.2 Aspek hukum kepelabuhanan

2.3 Regulasi dalam pengangkutan laut

2.4 Aspek hukum investasi dan pembiayaan dalam rangka pengembangan in&astruktur

kemaritiman

2.5 Perlindungan hukum dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional

3. Aspek hukum penyediaan infrastruktur publik dalam rangka mengurangi kesenjangan

pembangunan antar wilayah di Indonesi a

3.1 Model pembiayaan dalam rangka penyediaan infrastruktur

3.2 Implementasi asas-asas hukum adat dalam pengembangan infrastruktur publik di

wilayah terpencil
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3.3 Pengadaan tanatr unluk penyediaan infrastruktur

3.4Transplantasi hukum dan implementasi instrumen hukum internasional di bidang

infrastruktur

4. Peningkatan kesejatrteraan rakyat melalui pemajuan dan perlindungan Hak Asasi

Manusia

4.1 Perlindungan terhadap Hak dan Kebebasan warga negara

4.2 Perlindungan bagi warga negara dan badan hukum Indonesia (termasuk perlindungan

hukum bagi buruh migran)

4.3 Kesetaraan dan keadilan gender

4.4 Jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana

5. Tata pemerintahan yang baik dalam pembentukan regulasi dan penyelenggil'aan

pemerintahan

5.1 Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada aspek pengadaan

barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah

5.2 Pembentukan produk hukum yang berkualitas

5.3 Pelayanan publik dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara

5.4 Pemilu yang demokratis

5.5 Penyelenggarrum pemerintahan yang demokratis dan bebas korupsi

6. Kebijakan hukum dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa

6.1 Perlindungan hukum dalam rangka pemberdayaan industri berbasis ekonomi kreatif

dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

6.2 Regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan

dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.
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6.3 Harmonisasi hukum nasional dan penanganan dampak negatif kesepakatan

perdagangan bebas.

Penelitian ini sangat urgen untuk mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) dan

roadmap penelitian Fakultas, khususnya pada tema strategis yang pertama berupa

Kebijakan hukum dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing bangas,

dengan subsistem berupa regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan kemakmuran ralryat. Hal

ini dikarenakan penelitian ini sesuai dengan tema prioritas yang menjadi roadmap

penelitian Fakultas yaitu menghasilkan luaran tentang kebijakan hukum dalam bentuk

regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka

mewujudkan kemakmuran rakyat. Secara lebih khusus, penelitian ini menghasilkan luaran

tentang kebijakan hukum terkait regulasi penotaan disclosure of origin dan benefit

sharing yang efesien untuk pengelolan sumber daya alam/hayati yang berkelanjutan

untuk mewuj udkan kemakmuran rakyat.
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I.5. Rencana Luaran
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RE]tCANA
MEDIA

PUBLIKASI

NO.

Buku Laporan
Akhir20I Laporan Akhir

Intemational
Joumal of
Biodiversity

1. The Disclosure of
Origin and Benefit
Sharing for Social

Sesuai judul

2. Regulasi
disclosure of
origin darr
Pembagian
Keuntungan atas

pemanfaatan
sumber daya
alam/hayati

Artikel Ilmiah2

International
Conference

The Principle of fair
and equitable principle
for disclosure of origin
and Benefit Sharing
in supporting social
welfare

Seminar APHK dan

APHKI

Bentuk atau N{odel
mutually agreed terms
dan prior informed
consent dalam
penggunaan sumber
daya hayati

J
Makalah seminar

Buku teks4

LUARAN JUMLAH RENCANA JUDUL

2

Mimbar Hukum

1

1

Skema Akses dan

Pembagian
Keuntungan atas

pemanfaatan sumber
daya Hayati

Airlangga
University Press



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Prinsip alues dan pembagiatn keuntungan (benefit sharing) atas penggunaan sumber

daya hayati berdasarkan Protokol Nagoya dan convention on Biodiversity (cBD)

dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

berkeadilan meliputi sustainable use, fair and equitable benefit sharing' prinsip hak

kedaulatan negara (Sovereign Rights),prinsip persetujuan bersama (Mutual Agreed

Terms) dan prinsip persetujuan atas informasi awal (Prior Informed Consent)'

2. Identifikasi tantangan pelaksanaan Protokol Nagoya dan CBD dapat berupa

tantangan yang sifatnya doktrinal (doctrinal challenges), normatif (normative

challenges) dan praktikal (practical challenges). Tantangan doktrinal terjadi karena

protokol Nagoya dan CBD merupakan konvensi atau protokol internasional yang

;
diadopsi dengan prinsip prinsip yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan

budaya dan nilai nilai yang ada di Indonesia. Sedangkan tantangan doktrinal

terutama terjadi karena pengaturan yang ada masih sporadis dan beium ada

pengaturan iebih lanjut atas pelaksanaan Protokol Nagoya dan CBD sehingga

menimbulkan ketidakjelasan sekaiigus meninbulkan tantangan praktikal misalnya

belum jelas lembaga yang ditunjuk untuk melaksankan akses dan pembagian

keuntungan sumber daya hayati, mekanisme akses, prior informed consent (PIC)'

mutual agreed term (MTA), termasuk sistem benefit sharing, pembagian yang fair

and equitable kepadamasyarakat lokal atau masyarakat asli, dll'

3. Model/b enfiikpenataan al<ses dan pernbagian keuntungan (benefit sharing) termasuk

model mutual agreed terms dan prior informed consent yang adil dan layak dalam

menunjang pengelolaan sumber daya hayati yat g berkelanjutan dan berkeadilan
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antara lain dapat meniru model Bonn Guideline on Access and Benefit Sharing'

Model Bonn Guidelines menetapkan aturan secara legislatif, adminstratif dan

kebijakan pada akses dan pembagian keuntungan terutama terkait dengan negosiasiasi

ketentuan kontraktual terkait akses dan pembagian keuntungan. Model ini juga

menjamin adanya program peningkatan kemampuan secara efektif ' Model Bonn

Guideline juga mengidentitikasikan kewajiban bagi penguna sumber daya hayati

untuk mendapatkan izin dari penyedia sumber daya genetika dalam bentuk prior

informed consent. Bonn Guideline juga menetapkan syarat dasar untuk ketentuan

yang disepakati bersama (mutually agreed terms) dan mendefinisikan peran dan

tanggung jawab utama pengguna dan penyedia sumber daya hayati dan menekankan

pentingnya peran dan campur tangan pihak yang terkait. Bonn Guidelines juga

mencakutp beberapa elemen seperti insentif, akuntabiliti, beberapa cara untuk

verifikatsi dan penyelesaian penyelesaian sengketa. Bonn Guidelines menentukan

beberapa elemen untuk memasukkan Perjanjian Transfer Material (Material Transfer

Agreement) dan menyediakan daftar beberapa jenis keuntungan yang dapat dibagikan

atas penggunuuut sumber daya genetika baik yang bersifat keuntungan berupa uang

atau non uang.
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