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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2 :  

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang 
timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

Ketentuan Pidana  
Pasal 72 :  

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per buatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) 
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah).  

2.  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
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Puji syukur ke hadirat  Allah s.wt atas limpahan 

karunianya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikann 

tulisan dengan judul “PENATAAN DAN REGULASI 

PEMERINTAH ATAS PATEN   OBAT YANG BERASAL 

DARI TANAMAN  LOKAL RUMPUT LAUT SEBAGAI 

STRATEGI UNTUK MENUNJANG KETERSEDIAAN 

OBAT HALAL DAN KEMANDIRIAN OBAT 

NASIONAL.” 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada  

Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga dan kolega akademisi lainnya yang 

telah memberikan kesempatan dan dukungan  kepada 

tim peneliti untuk mengadakan penelitian ini. Peneliti 

juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril 

maupun materiil sehingga  tulisan ini dapat diselesaikan 

sesuai dengan target yang diharapkan.   

Tulisan ini menguraikan mengenai latar belakang 

kondisi ketidakmandirian industri obat nasional akibat 

ketergantungan impor bahan baku obat dan obat paten 

dari luar yang umumnya diragukan kehalalannya. 

Ketergantungan pada impor tersebut, tidak hanya 
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mengakibatkan obat menjadi sangat mahal sehingga 

tidak dapat diakses oleh masyarakat, melainkan juga 

mengancam ketahanan obat nasional akibat 

ketidakmandirian untuk menjamin ketersediaan obat 

yang murah dan berkesinambungan. Dengan 

mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan 

adanya Undang Undang No 33 Tahun 2014 yang 

mengharuskan obat yang masuk, beredar dan 

diperdagangkan di Indonesia harus halal,  kebutuhan 

atas ketersediaan obat halal di Indonesia juga menjadi 

kajian penting yang melatarbelakangi tulisan 

ini.  Rumput laut menjadi alternatif tanaman lokal 

yang dapat dijadikan bahan obat halal misalnya untuk 

mengganti cangkang kapsul yang selama ini 

menggunakan gelatin dari babi. Namun sayangnya 

pemerintah belum banyak melakukan penataan dan 

regulasi atas penggunaan tanaman lokal rumput lain 

dalam industri obat untuk menjamin ketersediaan obat 

halal dan dalam menunjang program kemandirian obat 

nasional. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah 

terkait dengan penataan dan regulasi paten obat yang 

berasal dari tanaman lokal rumput laut. 

  Berkaitan dengan latar belakang tersebut tulisan 

menganalisa mengenai penataan dan regulasi 

pemerintah atas paten obat yang berasal dari tanaman 

lokal rumput laut Indonesia dalam menunjang obat 

halal dan kemandirian obat nasioal, akan dilakukan 

dengan fokus kajian untuk: menelaah kebijakan 

strategis pemerintah dalam mengembangkan paten 

obat dari tanaman lokal Indonesia sebagai strategi 
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untuk menunjang obat halal dan kemandirian obat 

nasional. Selain itu juga Tulisan ini bertujuan 

menformulasikan model penataan dan regulasi  paten 

obat yang berasal dari tanaman lokal untuk menunjang 

obat murah dan kemandirian obat nasional. Termasuk 

juga akan ditelaah  prinsip pengembangan paten obat 

yang berasal dari tanaman lokal rumput laut  berikut 

komersialisasinya  dengan kendala pelaksanaan dan 

solusinya.  

 Tulisan ini menggunakan pendekatan berupa 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan komparatif (comparative approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

menelaah segala peraturan perundang undangan yang 

terkait dengan paten obat, tanaman lokal, obat halal 

dan kemandirian obat nasional. Sedangkan pendekatan 

konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep 

mengenai paten, tanaman lokal, obat halal dan 

kemandirian obat nasional. Pendekatan komparatif 

dilakukan dengan membandingkan beberapa model 

penataan kebijakan dan regulasi mengenai paten obat 

yang berasal dari tanaman lokal di beberapa negara. 

Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 

metode inventarisasi dan dokumentasi yang 

dilengkapi dengan wawancara dan Forum Grup 

Discussion. Hasil dari seluruh metode dan pendekatan 

tulisan akan disusun secara deskriftif analitik melalui 

metode penafsiran yang kemudian dipaparkan  

menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.   
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Selanjutnya, tim peneliti menyadari bahwa    tulisan 

ini  belum sesempurna seperti diharapkan, untuk itu  tim 

peneliti mengharapkan kritik dan saran demi 

penyempurnaan tulisan ini. 
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Ringkasan 

 

Tulisan ini dilatarbelakangi kondisi ketidakman-

dirian industri obat nasional akibat ketergantungan 

impor bahan baku obat dan obat paten dari luar yang 

umumnya diragukan kehalalannya. Ketergantungan 

pada impor tersebut, tidak hanya mengakibatkan obat 

menjadi sangat mahal sehingga tidak dapat diakses 

oleh masyarakat, melainkan juga mengancam 

ketahanan obat nasional akibat ketidakmandirian 

untuk menjamin ketersediaan obat yang murah dan 

berkesinambungan. Dengan mayoritas penduduknya 

yang beragama Islam dan adanya Undang Undang No 

33 Tahun 2014 yang mengharuskan obat yang masuk, 

beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus halal,  

kebutuhan atas ketersediaan obat halal di Indonesia 

juga menjadi kajian penting yang melatarbelakangi 

tulisan ini.  Rumput laut menjadi alternatif tanaman 

lokal yang dapat dijadikan bahan obat halal misalnya 

untuk mengganti cangkang kapsul yang selama ini 

menggunakan gelatin dari babi. Namun sayangnya 

pemerintah belum banyak melakukan penataan dan 

regulasi atas penggunaan tanaman lokal rumput lain 

dalam industri obat untuk menjamin ketersediaan obat 
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halal dan dalam menunjang program kemandirian obat 

nasional. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah 

terkait dengan penataan dan regulasi paten obat yang 

berasal dari tanaman lokal rumput laut. 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut tulisan 

ini bertujuan untuk membahas mengenai penataan dan 

regulasi pemerintah atas paten obat yang berasal dari 

tanaman lokal rumput laut Indonesia dalam 

menunjang obat halal dan kemandirian obat nasional. 

Adapun fokus kajian dalam tulisan ini antara lain 

menelaah kebijakan strategis pemerintah dalam 

mengembangkan paten obat dari tanaman lokal 

Indonesia sebagai strategi untuk menunjang obat halal 

dan kemandirian obat nasional.  Selain itu juga tulisan 

ini bertujuan menformulasikan model penataan dan 

regulasi paten obat yang berasal dari tanaman lokal 

untuk menunjang obat murah dan kemandirian obat 

nasional. Termasuk juga akan ditelaah    prinsip 

pengembangan paten obat yang berasal dari tanaman 

lokal rumput laut berikut komersialisasinya dengan 

kendala pelaksanaan dan solusinya. 

Tulisan ini merupakan tulisan dari hasil 

penelitian juridis dengan menggunakan pendekatan 

berupa pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 

dan pendekatan komparatif (comparative approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

menelaah segala peraturan perundang undangan yang 

terkait dengan paten obat, tanaman lokal, obat halal 

dan kemandirian obat nasional. Sedangkan pendekatan 
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konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep 

mengenai paten, tanaman lokal, obat halal dan 

kemandirian obat nasional. Pendekatan komparatif 

dilakukan dengan membandingkan beberapa model 

penataan kebijakan dan regulasi mengenai paten obat 

yang berasal dari tanaman lokal di India, Australia dan 

Thailand. Tehnik pengumpulan bahan hokum dilaku-

kan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi 

yang dilengkapi dengan wawancara dan Forum Grup 

Discussion. Hasil dari seluruh metode dan pendekatan 

tulisan akan disusun secara deskriftif analitik melalui 

metode penafsiran yang kemudian dipaparkan menu-

ju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif. 

 

Kata Kunci : paten, obat, kemandirian obat nasional, 

tanaman lokal, halal, rumput laut.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara megadiversity memiliki 

kekayaan flora sekitar 30.000 jenis, 940 jenis 

diantaranya dipergunakan sebagai bahan baku obat 

dan secara turun-temurun dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional di Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia 

dijuluki live laborator1 sehingga banyak peneliti asing dan 

perusahaan farmasi/obat datang ke Indonesia untuk 

melakukan penelitian atas potensi tanaman Indonesia  

dan kemudian  hasil penelitiannya  tersebut didaftarkan 

sebagai Paten. Namun, tanaman lokal tesebut belum 

maksimal dimanfaatkan industri obat nasional sebagai 

bahan baku untuk memproduksi obat yang dapat 

didaftarkan paten. Dari sekitar 3.689 spesies yang 

diantaranya merupakan tanaman obat, baru 283 spesies 

                                                           
1F.Diva (2009), “Tanaman Obat Asli Milik Masyarakat Bangsa dan 

Negara RI”, https://www.academia.edu/24165402/Tanaman_ 
Obat_Asli_Milik_Masyarakat_Bangsa_dan_Negara_RI_bahan?auto=d
ownload  

https://www.academia.edu/24165402/Tanaman_Obat_Asli_Milik_Masyarakat_Bangsa_dan_Negara_RI_bahan?auto=download
https://www.academia.edu/24165402/Tanaman_Obat_Asli_Milik_Masyarakat_Bangsa_dan_Negara_RI_bahan?auto=download
https://www.academia.edu/24165402/Tanaman_Obat_Asli_Milik_Masyarakat_Bangsa_dan_Negara_RI_bahan?auto=download
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tanaman obat yang digunakan dalam industri obat 

tradisional2         

Beberapa spesies tumbuhan obat lokal Indonesia 

bahkan disalahgunakan dan didaftarkan patennya oleh 

negara lain. Sebagai contoh beberapa peneliti Jepang 

telah mematenkan sekitar 40 senyawa aktif dari tanaman 

yang berasal dari Indonesia3 perusahaan “Shiseido” 

mendaftarkan paten kosmetik dari 11 tanaman obat 

tradisional Indonesia4. Lebih memprihatinkan lagi 

pendaftaran paten asing tersebut tanpa menyebutkan 

bahwa asal tanaman tersebut diambil dari Indonesia. 

Lebih ironis lagi Paten yang berasal dari tanaman obat 

lokal Indonesia tersebut diimpor masuk kembali ke 

Indonesia sebagai bahan baku atau obat Paten dengan 

harga yang sangat mahal. Bahkan lebih 

mengkhawatirkan lagi bahwa impor tersebut 

menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan 

ketidakmandirian industri obat nasional karena impor 

bahan baku obat dan obat paten dari luar mencapai 

95%. Ketergantungan pada impor tersebut, tidak hanya 

mengakibatkan obat menjadi sangat mahal sehingga 

tidak dapat diakses oleh masyarakat, melainkan juga 

mengancam ketahanan obat nasional akibat 

ketidakmandirian untuk menjamin ketersediaan obat 

                                                           
2 S. Harja (2015), Potensi Tumbuhan Obat Indonesia, https:// 

anzdoc.com/tinjauan-pustaka-sebagai-tanaman-obat-menurut-
djauhariya-dan.html 

3  Suara Pembaruan, 26 Maret 2005. 
4 Damos Dumali Agusman  (2009), “GRTKF :The Core Concepts 

and Objectives What The are and Why Need Protection -Indonesia 
Perspectives”,  WIPO_iptk_dkk_09_topic1  

https://anzdoc.com/tinjauan-pustaka-sebagai-tanaman-obat-menurut-djauhariya-dan.html
https://anzdoc.com/tinjauan-pustaka-sebagai-tanaman-obat-menurut-djauhariya-dan.html
https://anzdoc.com/tinjauan-pustaka-sebagai-tanaman-obat-menurut-djauhariya-dan.html
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yang berkesinambungan. Selain itu, obat yang diimpor 

juga diragukan kehalalannya misalnya kapsul obat 

umumnya menggunakan cangkang dari gelatin babi. 

Untuk mengurangi ketergantungan impor 

tersebut, Paten obat dari tanaman lokal harusnya 

ditingkatkan untuk mendukung program kemandirian 

obat nasional serta menjamin ketersediaan obat dengan 

bahan baku halal mengingat Indonesia memiliki 

penduduk yang mayoritas adalah muslim. Selain itu 

ketersedian obat halal menjadi kebutuhan dan 

keharusan di Indonesia  karena menurut Undang-

undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

(selanjutnya disebut UU 33/2014), produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal (Pasal 4). Hal ini berarti semua produk 

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia 

harus halal. Produk  yang harus halal tersebut meliputi 

barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk 

biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan 

yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat (Pasal 1 Angka 1). Bahkan UU 33/2014 

menegaskan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi 

Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak 

UU 33/2014 diundangkan (Pasal 67 Ayat (1). Hal ini 

menunjukan bahwa berdasarkan UU 33/2014, maka obat 

termasuk sebagai produk yang harus halal dan 
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bersertifikat Halal dan kewajiban untuk bersertifikat halal 

harus dipenuhi sejak 2019. 

Salah satu tanaman lokal yang dapat 

dimanfaatkan untuk menjamin konten halal pada 

produk obat adalah tanaman rumput laut (seaweed). 

Potensi rumput laut sangat luar biasa mengingat 

Indonesia diklaim sebagai penghasil rumput laut 

terbesar di dunia khususnya jenis rumput laut dengan 

hasil agar-agar dan karagenan. Oleh para ahli rumput 

laut perairan Indonesia sebagai “Gudang rumput laut 

dunia” karena Indonesia memasok sekitar 56% dari 

total produksi rumput laut di seluruh dunia,  artinya 

setengah dari kebutuhan total rumput laut dunia ada 

di Indonesia5. Selama lima tahun terakhir, volume 

produksi rumput laut di Indonesia, mengalami kenaikan 

positif. Pertumbuhan produksi rumput laut sekitar 11,8 

persen per tahunnya dengan produksi rumput laut 

nasional tercatat sebesar 10,8 juta ton pada tahun 2017 

dan di tahun 2018  pemerintah meningkatkan produksi 

rumput laut, sekitar 13 juta ton basah.6  Secara ekonomi, 

Potensi rumput laut ini nilainya mencapai US$ 34 miliar 

atau setara Rp 459 triliun7              

Faktor dukungan alam dan letak geografis 

membuat Indonesia sangat kaya akan hasil maritim, 

khususnya rumput laut, baik ekploitasi hasil tumbuh 

liar dan juga budidaya, sehingga rumput laut menjadi 

komoditi potensial di Indonesia. Namun serapan 

                                                           
5https://www.merdeka.com/uang/indonesia-dinilai-jadi-

penghasil-rumput-lautterbesar-di-dunia.html). 
6 Green.co, 7 Januari 2019 
7 Detikfinance, 3 April 2018 

https://www.merdeka.com/uang/indonesia-dinilai-jadi-penghasil-rumput-lautterbesar-di-dunia.html
https://www.merdeka.com/uang/indonesia-dinilai-jadi-penghasil-rumput-lautterbesar-di-dunia.html
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serapan hasil produksi rumput laut di Indonesia masih 

berbentuk mentah saja, sehingga bernilai jual rendah. 

Harus ada campur tangan dan kebijakan pemerintah 

agar  rumput laut menjadi produk olahan yang bernilai 

ekonomi tinggi mengingat rumput laut dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kebutuhan 

industri, seperti  industri makanan, kosmetik, 

kemasan, farmasi, obat-obatan, dll.   

Di Indonesia produk rumput laut sebagian besar 

masih dimanfaatkan untuk bahan industri makanan 

dan bahan komoditi ekspor, dan belum banyak 

digunakan untuk keperluan medik dan obat-obatan.  

Hal ini disebabkan di Indonesia selama ini bahan obat-

obatan alami masih didominasi produk flora darat. 

Untuk bidang obat-obatan, rumput laut harus 

dikembangkan untuk dijadikan bahan baku obat alami. 

Menurut penelitian dari Lembaga Penelitian Indonesia 

(LIPI), rumput laut dapat menjadi bahan baku untuk 

dijadikan obat anti jamur, tekanan darah tinggi, obat 

pembiusan, anti bakteri, bahan campuran tablet, salep, 

emulsifier, suspense, dan stabilizer,  kelenjar gondok, 

dll 

Di Universitas Airlangga, salah satu peneliti dari 

Fakultas Sain dan Teknologi telah mengembangkan 

penggunaan rumput laut untuk bahan obat alami yaitu 

sebagai cangkang kapsul obat untuk menggantikan 

cangkang kapsul yang selama ini umumnya terbuat 

gelatin babi. Dengan invensi tersebut, rumput laut 

dapat menjadi alternatif sebagai bahan baku obat alami 

yang dijamin kehalalannya. Dengan invensi tersebut, 
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bahkan Universitas Airlangga melalui Lembaga 

Pengembangan Bisnis dan Inkubator telah membuat 

inkubator dan saat ini bahkan sedang mendirikan 

pabrik untuk pembuatan cangkang kapsul obat yang 

terbuat dari rumput laut. Universitas Airlangga sangat 

antusias mendirikan pabrik cangkang kapsul obat dari 

rumput laut karena melihat potensi yang luar biasa 

atas nilai komersial dari cangkang kapsul obat ini. Saat 

ini diperkirakan permintaan cangkang kapsul dari 

rumput laut untuk memenuhi pasar dalam negeri 

Indonesia sangat tinggi, belum lagi potensi pasar di 

Timur Tengah sangat membutuhkan obat halal. 

Potensi pasar juga datang dari negara Eropa dan 

Amerika yang saat ini kembali pada pengobatan 

berbahan baku alami (back to nature). Di negara seperti 

India dan Yahudi serta untuk kaum vegetarian yang 

tidak dapat mengkonsumsi obat yang berbahan baku 

hewani, produk obat dari rumput laut menjadi 

alternatif.  Oleh karena itu, obat yang berbahan baku 

dari rumput laut merupakan industri strategis nasional 

di bidang kesehatan. Contohnya, cangkang kapsul obat  

yang saat ini digunakan manusia pada umumnya terbuat 

dari bahan utama gelatin. Gelatin berasal dari hidrolisis 

kolagen tulang sapi atau kerbau dan tulang babi. Tidak 

semua komunitas dapat mengkonsumsi gelatin dari 

tulang hewan, misalnya Yahudi, Hindu, vegetarian dan 

Muslim. Oleh karena itu cangkang kapsul nabati dari 

rumput laut menjadi alternatif cangkang kapsul gelatin 

yang potensi pasarnya sangat menjanjikan.   
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Meskipun demikian pemerintah belum mempu-

nyai kebijakan yang tepat dalam mengembangkan 

potensi tanaman lokal, termasuk rumput laut yang 

sangat menjanjikan tersebut untuk digunakan pada 

industri obat dalam rangka mendukung kemandirian 

obat nasional. Dalam hal ini, pemerintah belum 

melakukan penataan dan regulasi dalam memanfaat-

kan tanaman lokal sebagai strategi untuk menjamin 

tersedianya obat halal dan mendukung program 

kemandirian obat nasional. 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka 

perlu dilakukan kajian mengenai penataan dan 

kebijakan pemerintah atas paten tanaman lokal rumput 

laut sebagai strategi  untuk menjamin tersedianya obat 

halal dan mendukung kemandirian obat nasional.  

Untuk itu tulisan ini akan menitikberatkan pada fokus 

kajian mengenai: menelaah kebijakan strategis 

pemerintah dalam mengembangkan paten obat dari 

tanaman lokal Indonesia sebagai strategi untuk 

menunjang obat halal dan kemandirian obat nasional.  

Selain itu juga tulisan ini bertujuan menformulasikan 

model penataan dan regulasi  paten obat yang berasal 

dari tanaman lokal untuk menunjang obat murah dan 

kemandirian obat nasional. Termasuk juga akan 

ditelaah    prinsip pengembangan paten obat yang 

berasal dari tanaman lokal rumput laut  berikut 

komersialisasinya  dengan kendala pelaksanaan dan 

solusinya 
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Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan 

ini  akan menelaah : 

a. Kebijakan strategis pemerintah dalam mengem-

bangkan paten obat dari tanaman lokal rumput 

laut sebagai strategi untuk menunjang obat halal 

dan kemandirian obat nasional.   

b. Prinsip pengembangan paten obat yang berasal 

dari tanaman lokal rumput laut  berikut 

komersialisasinya  dengan kendala pelaksanaan 

dan solusinya 

c. Model penataan dan regulasi paten obat yang 

berasal dari tanaman lokal untuk menunjang obat 

murah dan kemandirian obat nasional.  .   

               

Urgensi Penulisan 

Tulisan ini bertujuan menganalisis kontribusi  

paten obat yang berasal dari tanaman  lokal rumput 

laut Indonesia  untuk menunjang obat halal dan 

kemandirian obat nasional. Juga bertujuan melakukan 

identifikasi kendala paten obat yang berasal dari 

tanaman lokal rumput laut. Atas kendala tersebut 

dicari solusi pelaksanaan paten obat  dari tanaman 

lokal Indonesia sebagai strategi untuk menunjang obat 

halal dan kemandirian obat nasional.  Tulisan ini 

bertujuan mengkaji kebijakan strategis pemerintah, 

dalam mengembangkan sistem paten obat  dari 

tanaman lokal termasuk rumput laut sebagai strategi 

untuk menjamin ketersediaan obat halal dan 

kemandirian obat nasional.  Penelitian ini pada 
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akhrnya bertujuan menformulasikan model penataan 

dan regulasi pemerintah atas paten obat yang berasal 

dari tanaman lokal Indonesia untuk menunjang obat 

halal dan kemandirian obat nasional.  

Mengingat tulisan ini bertujuan untuk mengem-

bangkan  model penataan dan regulasi pemerintah atas 

paten obat yang berasal dari tanaman lokal Indonesia  

untuk menunjang obat halal dan kemandirian obat 

nasional,  maka  penelitian ini sangat urgen untuk 

mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) dan 

roadmap  penelitian Fakultas.  Tulisan ini sesuai dengan 

tema prioritas yang menjadi  roadmap penelitian  karena 

tulisan ini  menghasilkan kajian tentang  kebijakan 

hukum dalam bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan.   

Tulisan ini juga mendukung  topik strategis 

dalam program penelitian hibah riset mandate yang 

dicanangkan oleh Universitas Airlangga yaitu pada 

topik kedua mengenai kesehatan, penyakit tropis, gizi 

dan obat (health, tropical diseases, nutrition and 

medicines) dengan biang fokus pada pengembangan 

obat tradional (bahan alam).  

Selain itu dengan terbitnya UU 33/2014 yang 

mengharuskan obat yang masuk, beredar dan diperda-

gangkan di Indonesia harus halal dan bersertifikat halal 

paling lambat pada bulan Oktober 2019, maka di tahun 

2019  perlu disusun  tulisan tentang paten obat dari 

tanaman lokal rumput laut untuk mendukung 

ketersediaan obat halal. Hal ini dikarenakan  2019 

menjadi tahun yang penting mengingat berdasarkan 
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UU 33/2014 semua produk obat yang beredar dan 

diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal 

pada tahun 2019. Peneliti juga merasa perlu untuk 

mengkaji paten obat yang berasal dari tanaman lokal 

rumput laut terutama dari aspek pemanfaatan secara 

komersial karena tahun 2019 Universitas Airlangga 

mulai mengoperasikan komersialisasi dari invensi 

paten obat rumput laut, salah satunya dengan 

mendirikan pabrik obat cangkang kapsul dari rumput 

laut. Sebagai Koordinator bidang dari Hak Kekayaan 

Intelektual di LPBI yang dipercaya Universitas 

Airlangga untuk melaksanakan komersialisasi paten 

obat cangkang kapsul, ketua peneliti merasa sangat 

perlu untuk melakukan penulisan mengenai topic 

tersecut dalam rangka mendukung pelaksanaan paten 

obat dari tanaman lokal rumput laut Indonesia untuk 

menjamin ketersediaan obat halal dan kemandirian 

obat nasional. Dengan penulisan ini  akan diformu-

lasikan model penataan dan regulasi pemerintah atas 

obat dari tanaman lokal rumput laut Indonesia untuk 

menjamin ketersediaan obat halal dan kemandirian 

obat nasional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

State of the Art dan Originalitas 

Penulisan ini merupakan hasil penelitian  bidang  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan penulis utama  telah  

menfokuskan  peta penelitian bidang HKI  sejak tahun  

1998, antara lain: Perlindungan Paten dan Paten 

Sederhana (DIKRutin-1998);  Perlindungan Traditional 

Knowledge Untuk Obat Tradisional (Dosen Muda-2005); 

Lisensi Wajib Untuk Alih Teknologi Paten(DIKRutin-

2006), “Pengadaan Obat Paten HIV/AIDS Murah Melalui 

Lisensi Wajib dan Importasi Paralel (Stragnas-2009).  

Ketua peneliti juga mendapat dua kali penelitian Hibah 

Kompetensi bidang HKI: (a)“Perlindungan Indikasi 

Geografis DalamMenunjang pertumbuhan Ekonomi 

Kreatif Sektor Kerajinan Batik” (2014-2015); (b)“Proteksi 

Indikasi Geografis untuk Produk Unggulan Pertanian 

sebagai strategi  meningkatkan produktivitas pertanian 

dan Diversifikasi Pangan dalam Menunjang Ketahanan 

Pangan” (2016-2018).    

Penulis utama pernah melakukan penelitian   

mengenai “Perlindungan Paten dan Paten Sederhana 

(tahun  1998) dan  Perlindungan Traditional Knowledge 
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Untuk Obat Tradisional” (2005). Kedua penelitian ini 

menjadi menjadi dasar untuk dilakukan penelitian 

lanjutan melalui  skema penelitian hibah mandat tahun 

ini tentang Paten obat dari tanaman lokal rumput laut 

sebagai strategi untuk menjamin obat halal dan 

kemandirian obat nasional. 

Penulisan ini  belum pernah dilakukan sebelumnya 

oleh tim penulis.  Oleh karena itu, originalitas dan nilai 

kebaruan dari tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan.               

Kebaruan dalam tulisan ini  terutama berupa  model 

rumusan kebijakan tentang  paten obat yang berasal 

dari tanaman lokal rumput laut. 

 

Kajian Pustaka 

The World Conservation Monitoring Center  menyata-

kan Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara 

megadiversity dan memiliki tingkat sumber alam/hayati 

tertinggi kedua di dunia setelah Brazil.  Dari 40.000 jenis 

flora yang ada di dunia sebanyak 30.000 jenis dijumpai di 

Indonesia (Dorly, 2005), diantaranya merupakan tanaman 

obat yang dipergunakan sebagai obat tradisional 

(Parwata, 2016).     

WHO menyatakan sekitar 80% penduduk dunia 

telah memanfaatkan tanaman obat (herbal medicine, 

phytotherapy, phytomedicine, atau botanical medicine) untuk 

pemeliharaan kesehatan primernya (Kementerian Perda-

gangan, 2014). Di negara berkembang, 65% sampai 80% 

penduduknya menggunakan tanaman tradisional untuk 

pengobatan penyakit (Namukobe, 2011). Diperkirakan  
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25% obat modern, dan lebih dari  60% obat  antitumor 

berasal dari tanaman obat (De Luca et al, 2012).    

Dengan pola hidup  back to nature,  obat dari bahan 

alam(tanaman obat) dianggap lebih aman dibanding 

dengan obat sintetik. Akibatnya, permintaan obat alami 

dan prospek pasar tanaman obat tradisional Indonesia 

semakin meningkat.  Permintaan obat tradisional dengan 

bahan baku alam sangat tinggi, misalnya di AS 50%, 

Perancis 75%, bahkan di Inggris mencapai 90% (Zhang, 

2000). Secara global, permintaan dunia atas produk yang 

berasal dari tanaman obat diperkirakan mencapai $83 

billion US   (WHO, 2011).     

Namun tanaman obat lokal belum maksimal 

dimanfaatkan oleh industri obat. Dari 300.000 spesies 

tanaman, baru 15% yang telah diambil potensi 

farmakologinya untuk obat dan kosmetika (Brower, 

2008).  Di Indonesia,  dari sekitar 3.689 spesies, baru  283 

spesies tumbuhan obat yang  digunakan dalam industri 

obat (Harja, 2015).  Beberapa spesies tumbuhan lokal  

Indonesia justru digunakan dan telah dipatenkan oleh 

pihak asing  serta diproduksi secara besar-besaran,  

bahkan diekspor kembali ke Indonesia  sebagai obat 

paten dengan harga mahal.   

Potensi tanaman obat yang melimpah tidak 

dimanfaatkan oleh industri obat nasional sebagai bahan 

baku utama, sebagian besar bahan baku obat nasional 

diimpor dari Tiongkok, India, Jepang, dan beberapa 

negara di Eropa.  Ketergantungan impor bahan baku obat 

sangat tinggi mencapai 95%, termasuk ketergantungan 

pada obat impor yang mencapai lebih dari Rp 11 Triliun 
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pertahun (Kompas, 2018).  Ketergantungan yang tinggi 

pada bahan baku, dan obat impor dapat mengancam 

ketahanan obat nasional karena ketidakmampuan 

Indonesia untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan 

bahan baku farmasi dalam negeri dan memenuhi 

kebutuhan obat  nasional.    

  Paten obat dengan bahan baku tanaman obat lokal 

Indonesia tidak hanya menunjang industri hulu bahan 

baku obat, melainkan juga dapat menunjang  industri 

hilir untuk penyediaan obat nasional. Peman-faatan 

tanaman obat  sebagai  bahan baku farmasi   utama untuk 

obat tradisional dan bahan penghasil obat modern, akan 

mengurangi impor sehingga dapat menekan harga obat,  

menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat, 

mengingat porsi bahan baku akan berpengaruh terhadap 

struktur harga obat sekitar 20%-30% dari harga jual 

pabrik.             

Paten obat dari tanaman lokal dapat menunjang 

kemandirian obat nasional,   juga menjadi alternatif obat 

paten sintetik dari luar negeri yang sangat mahal 

harganya.  Pemanfaatan tanaman lokal untuk menjadi 

paten diharapkan menjadi strategi untuk menyediakan 

obat nasional yang murah karena bahan baku obat 

diperoleh dari tanaman alam yang banyak tersebar dan 

dibudidayakan di Indonesia sehingga ongkos produksi 

menjadi lebih murah. Dengan memanfaatkan tanaman 

lokal Indonesia, juga diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungan pada obat impor yang tidak dapat 

dijamin kehalalannya. 
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Rumput laut sangat berpotensi untuk dijadikan 

sebagai bahan baku obat alami,  antara lain rumput laut 

dalam kelompok sea vebetable berjenis Candepra dapat 

dijadikan sebagai obat anti jamur. Sedangkan jenis Ulva 

dapat dijadikan sebagai obat untuk bakteri dan tekanan 

darah tinggi (Achmad Kadi dan Rachmaniar R, 2014).  

Sedangkan jenis rumput laut kelompok calcareous algae 

yakni kelompok jenis rumput laut dari kelas 

chlorophyceae, phaeophyceae, dan rhodophyceae yang 

mengandung zat kapur (CaCO3). Jenis rumput laut yang 

termasuk dalam kelompok bahan obat:   chlorophyceae 

marga halimeda untuk bahan obat anti bakteri,  

phaeophyceae marga padina untuk anti bakteri, 

rhodophyceae marga coralline untuk obat pembiusan dan 

anti bakteri.  

Rumput laut dalam elompok Alginofit yakni 

kelompok rumput laut yang mengandung koloid berupa 

algin, bentuk asamnya dinamakan asam alginik, dalam 

bentuk garamnya dinamakan alginate. Algin tidak larut 

dalam air, tetapi larut dalam larutan alkali. Algin dalam 

industri farmasi dimanfaatkan sebagai bahan campuran 

tablet, salep, emulsifier, suspense, dan stabilizer. Pada 

industri kosmetik, Algin merupakan bahan campuran 

pembuatan sabun, pomade, cream, sampho, dan cat 

rambut. Rumput laut yang menghasilkan algin antara lain 

sargassum dan turbinaria yang diperuntuhkan sebagai 

bahan baku obat alami yakni obat anti bakteri, anti tumor, 

tekanan darah tinggi, dan kelenjar gondok. 

Sedangkan rumput laut dalam kelompok agarofit 

yakni kelompok jenis rumput laut mengandung colloid 
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agar, bentuk asamnya dinamakan asam agarinik. Jenis 

yang menghasilkan agar : gracilaria, geledium, gelidiella 

dan gelidiopsis. Dalam dunia indistri dimanfaatkan 

untuk bahan baku makanan. Dalam dunia kedokteran 

digunakan sebagai bahan biakan bacteria. Dibidang 

pertanian sebagai media biakan jaringan (tissue-culture). 

Di bidang obat-obatan alami rumput laut dari jenis 

gracilaria lichenoides dapat dimanfaatkan sebagai obat 

desentri/diare dan obat gondok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|17 

 

 

 

 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, penulisan ini memiliki tujuan yang meliputi: 

a. Menformulasikan kebijakan strategis pemerintah  

dalam mengembangkan paten obat dari tanaman 

lokal rumput laut sebagai strategi untuk 

menunjang obat  halal dan kemandirian obat 

nasional.   

b. Menetapkan prinsip pengembangan paten obat 

yang berasal dari tanaman lokal rumput 

laut  berikut komersialisasinya  dengan kendala 

pelaksanaan dan solusinya 

c. Membuat model penataan dan regulasi  paten obat 

yang berasal dari tanaman lokal untuk menunjang 

obat murah dan kemandirian obat nasional.  

 

Manfaat Penulisan 

a. Manfaat  Teoritis 

a) Penulisan ini diharapkan memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum 

khususnya di bidang Hukum Internasional, 
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Hukum Administrasi (kepemerintahan) dan 

Hak Kekayan Intelektual. 

b) Penulisan ini diharapkan menghasilkan 

temuan mengenai model penataan dan 

regulasi paten obat yang berasal dari 

tanaman lokal untuk menunjang obat murah 

dan kemandirian obat nasional. 

 

b. Manfaat Praktis  

a) Tulisan ini diharapkan menghasilkan temuan 

mengenai solusi mengenai belum ada model 

penataan dan regulasi paten obat yang 

berasal dari tanaman lokal untuk 

menunjang obat murah dan kemandirian 

obat nasional. 

b) Tulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

oleh pemerintah karena menghasilkan temuan  

model penataan dan regulasi  paten obat 

yang berasal dari tanaman lokal untuk 

menunjang obat murah dan kemandirian 

obat nasional. 

c) Tulisan ini diharapkan dimanfaatkan oleh 

mahasiswa dan  masyarakat  secara lebih luas. 
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BAB IV 

METODE PENULISAN 

 

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian  yang 

menggunakan tiga pendekatan yaitu peraturan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konseptual (conceptual) dan pendekatan komparatif 

(comparative approach). Statute approach dilakukan 

dengan menelaah aturan yang terkait yaitu Undang-

Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016,  Undang Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Sertifikat 

Halal,  dan peraturan perundang-undangan lain yang 

relevan.   

Pendekatan konseptual akan ditujukan untuk 

menelaah tentang   paten, tanaman lokal, rumput lain, 

obat halal, dan kemandirian obat nasional. Sedangkan 

pendekatan komparatif dilakukan dengan memban-

dingkan    regulasi penataan   paten atas tanaman lokal di 

Australia karena berpengalaman dalam penataan obat paten 

dari tanaman. Oleh karena itu  penulisan ini melibatkan 

diskusi dengan dua orang profesor dari Australia yaitu Prof 

Sam Blay (dari TOP Sydney University) dan Prof Christoph 

Antons (dari University of Newcastle) yang merupakan ahli 

di bidang paten atas tanaman lokal (bidang Hak Kekayaan 
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Intelektual). Pendekatan komparatif juga dilakukan dengan 

membandingkan model penataan kebijakan dan 

regulasi mengenai paten obat yang berasal dari 

tanaman lokal di India dan Thailand yang telah 

mengembangkan paten obat dari tanaman lokal.   

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan, sementara bahan hukum sekunder terdiri 

dari buku, makalah, jurnal ilmiah dan bahan 

kepustakaan lainnya. 

Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan 

dengan metode inventarisasi dan dokumentasi. Tehnik 

pengumpulan bahan hukum juga dilengkapi dengan 

wawancara. Teknik wawancara yang dipilih adalah 

semi structured wawancara yaitu menggunakan panduan 

pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk 

mengembangkan dan memperluas pertanyaan 

disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk 

melengkapi wawancara akan dilakukan Forum Group 

Discussion (FGD) yang berguna untuk mengecek silang 

kebenaran-kebenaran korespondensi.  

Bahan hukum yang terkumpul seluruhnya akan 

dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran 

dan analogi untuk kemudian dipaparkan secara 

deskriptif agar sampai pada kesimpulan yang sifatnya 

preskriptif.  

Selanjutnya metode penelitian ini diuraikan 

melalui diagram alir berikut ini : 
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BAB V 

TANAMAN LOKAL RUMPUT LAUT 

SEBAGAI OBAT 

       

Rumput Laut 

Indonesia memiliki panjang garis pantai kurang 

lebih 99.093 km dan luas perairan kurang lebih 3,2 juta 

km2 yang terdiri dari sumber daya hayati dan sumber 

nonhayati serta bahan-bahan mineral di dalamnya, 

diantaranya adalah rumput laut. Rumput laut (seaweeds) 

merupakan sumber daya hayati yang sangat melimpah di 

perairan Indonesia. Berdasarkan data Kementrian 

Kelautan dan Perikanan (2014), total produksi rumput 

laut Indonesia mencapai 5,6 juta ton pada tahun 2013. 

Hasil ini menjadikan Indonesia sebagai negara produsen 

rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. 

Rumput Laut adalah tumbuhan yang mempunyai 

struktur kerangka tubuh yang tidak berdaun, tidak 

berbatang, dan tidak berakar, semua terdiri dari thallus 

yang menyerupai batang. Rumput laut (seaweeds) yang 

dikenal dengan nama algae, termasuk kelompok  

Thallophyta (tumbuhan berthalus) yakni suatu tanaman 

yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang tidak 
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berdaun, berbatang, dan berakar, semua terdiri dari 

batang (thallus).8    

Secara umum Rumput Laut digolongkan menjadi 4 

(empat) kelas yaitu:  

1. Rumput Laut merah atau alga merah 

(Rhodophyceae);  

2. Rumput Laut coklat atau alga coklat 

(Phaeophyceae);  

3.  Rumput Laut hijau atau alga hijau 

(Chlorophyceae);  

4.  Rumput Laut biru-hijau atau alga biru-hijau 

(Cyanophyceae). 

Di Indonesia, penyebaran Rumput Laut berada 

hampir di seluruh penjuru tanah air, namun produksi 

dan perdagangan Rumput Laut Indonesia sampai saat ini 

didominasi oleh genus Gracilaria, Gelidium, Gelidiella, 

Gelidiopsis, Pterocladia sebagai penghasil agar 

(agarophytes/agaropit), genus Eucheuma sp. atau 

Kappaphycus sp. sebagai penghasil karaginan 

(carrageenophytes/karaginopit), dan genus Sargassum 

sp. sebagai penghasil alginat.  

Rumput Laut di Indonesia yang paling berpotensi 

untuk dikembangkan dan manfaatnya adalah spesies:  

1.  Eucheuma cottonii: penghasil karaginan;  

2.  Gracilaria sp.: penghasil agar-agar;  

3.  Eucheuma spinosum: penghasil karaginan; dan  

                                                           
8 Benny Diah Mandusari, Dwi Edi Wibowo (2018), Potensi Dan 

Peluang Produk Halal Berbasis Rumput Laut, Indonesia Journal of Halal, 
Vol. 1, No. 1 :53-57, h. 55. 
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4. Caulerpa sp.: anti oksidan, anti hipertensi, 

pencegah rematik, anti mikroba, anti tumor, dan 

meningkatkan stamina. 

 Berdasarkan hasil ekspedisi Laut Siboga 1899-1900 

oleh Van Bosse bahwa perairan Indonesia memiliki 

sumber daya plasma nutfah Rumput Laut sekitar 555 

jenis, namun yang dikembangkan diantaranya Eucheuma 

cottonii, Gracilaria sp., Euchema spinosum, dan Caulerpa 

sp.  

Di Indonesia, penelitian Rumput Laut sudah 

dimulai sekitar 2 (dua) setengah abad  oleh Rumphius 

(1750), kemudian oleh Von Martens (1866), Ekspedisi 

Siboga (1899), Danish (1914), Weber-van Bosse (1913), 

Hofstede (1921), 23 jenis dikonsumsi sebagai makanan 

(Heyne, 1922), Tondo (1926), dan 56 jenis dikonsumsi 

sebagai makanan dan obat herbal (Zaneveld 1955, 

Aprilani et.all 1978). Dari ekspedisi laut Siboga (1899-

1900), Weber van Bosse menginventarisasi sekitar 782 

jenis yang terdiri dari 196 jenis alga hijau, 452 alga merah, 

dan 134 jenis alga coklat (Weber van Bosse, 1913, 1921, 

1923, 1926, 1926). Ekspedisi - 5 - Danish di Kepulauan Kai 

(1914-1916), menginventarisasi sekitar 25 jenis alga 

merah, 28 jenis alga hijau dan 11 jenis alga coklat. 

Ekspedisi Snellius II di perairan Indonesia (1985), 

menginventarisasi sekitar 41 jenis alga merah, 59 jenis 

alga hijau dan 9 jenis alga coklat (Coppejans E & 

Prud’homme van Reine WF, 1989a, 1989b, 1992a, 1992b). 

Proyek Buginesia-III di perairan Kepulauan Spermonde 

Sulawesi Selatan (1988-1990), menginventarisasi sekitar 

118 jenis dari 40 marga alga merah, 80 jenis dari 21 marga 
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alga hijau dan 36 jenis dari 11 marga alga coklat (Verheij 

E & Prud’homme van Reine WF, 1993). Penelitian di 

perairan pantai Warambadi, Waingapu P. Sumba (1997-

1998), dapat dicatat 79 jenis dari 23 marga yang tumbuh 

yang terdiri 37 jenis alga hijau dari 9 marga, 22 jenis alga 

merah dari 8 marga, dan 20 jenis alga coklat dari 6 marga 

(Anggadiredja J, 1998) sumber: Road Map Program 

Penguatan Struktur Industri Rumput Laut Nasional 2015 

– Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia. 

 

Potensi Rumput laut Sebagai Obat 

Secara ekonomi, diversifikasi produk turunan dari 

rumput laut dapat dijadikan  untuk produk pangan, 

industri (makanan, minuman, bahan bangunan, kertas, 

dll.), farmasi (untuk obat, kosmetik), pertanian (pupuk, 

pakan ternak),  tekstil/batik  (untuk pewarna alami   

makanan, tekstil/batik yang ramah lingkungan). 

Beberapa rumput laut dari jenis Gracilaria   dan Gelidium   

merupakan penghasil agar-agar dan Eucheuma sebagai 

penghasil  karaginan telah banyak diproduksi   baik dari 

sediaan alami maupun dari budidaya.9 Produksi rumput 

laut yang lainnya (antara lain Hypnea, Caulerpa dan 

Ulva) dipergunakan sebagai bahan makanan manusia 

dan ternak secara lokal.             

Pemanfaatan ekstrak rumput laut menghasilkan 

algin, agar, dan karaginan. Untuk Agar,  pada umumnya 

agar dikemas dalam bentuk tepung yang biasa digunakan 

untuk Agar-agar.  Fungsi utamanya adalah sebagai bahan 

                                                           
9 Wanda S. Atmadja (1991), Rumput Laut Sebagai Obat, Oseana, 

Volume XVII, Nomor 1:1-8, 1992, h.2 
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pemantap, dan pembuat emulsi, bahan pengental, bahan 

pengisi, dan bahan pembuat gel.  Agar-agar banyak 

digunakan dalam industri makanan seperti untuk produk 

pengalengan ikan, pengalengan buah buahan,pembuatan 

roti, sup, saus, es krim, jelly, permen, keju, puding, selai, 

bir, anggur, kopi, dan cokelat serta berbagai stik cemilan.  

Sedangkan Keraginan, memiliki manfaat yang 

hampir sama dengan agar - agar, yakni sebagai pengatur 

keseimbangan, pengental, pembentuk gel, dan 

pengemulsi. Seperti halnya agar agar, karaginan banyak 

digunakan dalam industri makanan untuk pembuatan 

kue, roti, makroni, selai berbagai stick.   

Sementara itu, jenis Alginat didapatkan dari 

rumput laut jenis algae coklat (Phaeophyta).  Di pasaran, 

Alginat banyak dijumpai dalam bentuk tepung natrium, 

kalium atau amonium alginat yang larut dalam air. 

Kegunaan algin dalam industri ialah sebagai bahan 

pengental, pengatur keseimbangan, pengemulsi, dan 

pembentuk lapisan tipis yang tahan terhadap minyak. 

Algin dalam industri banyak digunakan dalam industri 

makanan untuk pembuatan es krim, serbat, susu es, roti, 

kue, permen, mentega, saus, pengalengan daging, selai, 

sirup, dan puding. Pada industri farmasi banyak 

dimanfaatkan untuk salep, tablet, kapsul, filter, plester, 

sedangkan dalam industri kosmetik untuk cream, lotion, 

sampo, cat rambut. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan 

dalam industri lain, seperti tekstil, kertas, fotografi, 

insektisida, pestisida, dan bahan pengawet kayu serta 

pewarna alami. Dari jenis Gracilaria vercosa yang 

dibudidayakan ditambak, diperoleh zat warna biru, hijau, 
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krem dan coklat dan dapat digunakan pewarna pada 

kain.  

Beberapa jenis rumput laut diketahui berkhasiat 

sebagai obat maupun bahan baku obat dan 

pemanfaatannya telah terungkap sejak lama.  Rumput 

laut menyediakan lemak sehat yaitu  asam lemak omega-

3 yang  membantu meningkatkan kadar kolesterol HDL 

yang sehat,  dan menurunkan kadar kolesterol LDL yang 

berbahaya sehingga sangat baik untuk penderita 

Kolesterol. Kandungan Asam lemak Omega-3 yang 

terdapat dalam rumput laut juga membantu mengurangi 

peradangan dalam tubuh.  Beberapa manfaat rumput laut 

lainnya yakni membantu mempertahankan atau 

menurunkan berat badan sehingga sangat baik bagi 

mereka yang menjalani program diet.  Rumput laut juga 

memiliki khasiat untuk mengobati pembengkakan 

kelenjar tiroid, membantu mempercepat penyembuhan 

luka, menguatkan tulang dan gigi, meningkatkan energi 

serta perlambat penyebaran kanker payudara.10 

         Beberapa jenis rumput laut di Indonesia yang dapat 

dipergunakan sebagai obat atau bahan obat berasal dari 

Algae Merah (Rhodophyta), Algae Coklat (Phaeophyta) 

dan Algae Hijau (Chlorophyta). Dari jenis Algae Merah, 

yang dapat dipergunakan sebagai obat atau bahan obat 

antara lain Acanthrophora (untuk anti mikroba dan anti 

kesuburan), Amansia dan Asparagopsis (antibiotika), 

Ceranium dan Polysiphonia (antibakteri), Chondria dan 

Gracilaria (ganguan penyakit dalam), Corallina dan 

Digenea (obat bius and antibakteri), Gelidium (ganguan 

                                                           
10 Benny Diah Mandusari, Dwi Edi Wibowo, Op.Cit, h. 56. 
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penyakit dalam, antijamur, antibakteri, antivirus), 

Gloiopeltis (antitumor), Hypnea (antitumor, gangguan 

perut), Jania (obat bius), Porphyra (kolesterol), 

Pterocladia (ganguan dalam dan antibiotika), 

Rhodymenia Wrangelia (antibiotika dan antijamur).11  

Sedangkan dari jenis rumput laut coklat (Phaeophyta), 

yang dapat dipergunakan sebagai obat antara lain 

Dictyopteris (antitumor), Dictyota dan Padina 

(antibakteri), Sargassum (antibakteri, antitumor, tekanan 

darah tingga, gangguan kelenjar) dan Sylophora 

(penyakit jantung).12 Sementara dari jenis rumput laut 

hijau (Clorophyta), yang dapat dipergunakan sebagai 

obat atau bahan baku obat antara lain Acetabularia 

(ganguan ginjal), Caulerpa (antijamur), Cladophora 

(antibakteri dan antivirus), Codium (obat kimia), 

Dictyosphaeria (antimikrova dan penyakit jantung),  

Enteromorpha dan Halimeda (antibakteri), Monostroma 

dan Ulva (antibakteri dan tekanan darah tinggi).13 

Pemanfaatan rumput laut yang luas di bidang pangan, 

neutraceutical, obat, suplemen dan juga kosmetik 

disebabkan oleh komposisi nilai gizi dan komponen 

bioaktif yang terdapat pada rumput laut tersebut. Zat gizi 

dan komponen bioaktif yang terkandung pada rumput 

laut berkhasiat untuk kesehatan, contohnya Ekstrak 

rumput laut Turbinaria conoides merupakan bahan baku 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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kosmetik14  serta sebagai sediaan garam rumput laut bagi 

pasien hipertensi.15 Rumput laut mengandung sejumlah 

komponen bioaktif seperti senyawa fenolik, pigmen 

alami, polisakarida sulfat, serat dan komponen bioaktif 

lainnya yang telah diteliti berkhasiat untuk kesehatan.16 

Rumput laut mengandung senyawa bioaktif, di 

antaranya: pigmen dan antioksidan. Pigmen rumput laut 

selain berfungsi sebagai pewarna, juga mempunyai 

banyak manfaat bagi kesehatan.   Jenis-jenis fotosintetik 

pigmen rumput laut terdiri dari klorofil, karotenoid 

(karoten dan xantofil) dan fikobilin (fikoeritrin dan 

fikosianin).17  

            Rumput laut dan ekstraknya mengandung banyak 

senyawa kimia protektif yang berfungsi sebagai 

antioksidan, di antaranya senyawa fenol, dietary fiber, 

PUFA dan fotosintetik pigmen.18 Selain bermanfaat 

sebagai bermanfaat sebagai antioksidan, rumput laut juga 

                                                           
14 Novi Luthfiyana, et.al. (2017). Karakterisasi sediaan krim tabir 

surya dari bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum sp,  
Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Volume 19(3): 183-195 

15 Nurjanah, Abdullah A, Nufus C. (2018),  Karakteristik sediaan 
garam Ulva lactuca dari perairan sekotong Nusa Tenggara Barat bagi 
pasien hipertensi. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Volume 
21(1): 109-117. 

16 Erniati, et al (2016),  Potensi rumput laut: Kajian komponen 
bioaktif dan pemanfaatannya sebagai pangan fungsional, Acta 
Aquatica,  Volume 3:1 April: 12-17, h. 12 

17 M.Nasir Khan   (2015), Variation in photosynthetic pigments 
antioxidant enzymes and osmolyte accumulation in seaweeds of red 
sea,  International Journal Plant Biology. Volume 3(1), h. 1028. 

18 Grace Sanger,  et al., (2018), Potensi Beberapa Jenis Rumput Laut 
Sebagai Bahan Pangan Fungsional, Sumber Pigmen Dan Antioksidan 
Alami,  JPHPI, Volume 21 Nomor 2, h. 209 
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berfungsi sebagai antibakteri19, antihelmitik, 

antikolesterol, pengobatan gumpalan, pembengkakan, 

analgesik, antipiretik, antiperadangan, antidiabetes, 

antikanker dan lain-lain20. Antioksidan merupakan 

senyawa yang mampu menghambat oksidasi molekul 

lain. Mekanisme kerja antioksidan antara lain menangkap 

radikal bebas, menghambat inisiasi rantai, menghambat 

dekomposisi peroksida, mencegah berlanjutnya abstraksi 

hidrogen, daya reduksi dan pengikatan katalis ion logam 

transisi21. Antioksidan dibutuhkan karena tubuh manusia 

tidak mempunyai sistem pertahanan antioksidatif yang 

berlebihan, sehingga jika terpapar radikal bebas 

berlebihan tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. 

Antioksidan alami yang terdapat di dalam rumpyut laut 

menjadi alternatif pilihan karena berdasarkan uji 

toksikologi efek samping antioksidan sintetik yaitu 

bersifat karsinogenik yaitu dapat memicu berkembang-

nya sel-sel kanker.22 Antioksidan alami mampu 

melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan 

                                                           
19 Abdul Basir, Kustiariyah Tarman, Desniar (2017), Aktifitas 

antioksidan dan antibakteri alga hijau Halimeda gracilis dari 
Kepulauan Seribu, Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Volume 
20 (2): 211-118. 

20Yik Ling Chew, et al. (2008),Antioxidant activity of three edible 
seaweeds from two areas in South East Asia, Science Direct, Volume 41: 
1067-1072. 

21 Rashmi C. Vinayak, A. S. Sabu,  Anil Chatterji  (2010),  
Bioprospecting of a few brown seaweeds for their cytotoxic and 
antioxidant ativity, Complementary and Alternative Medicine. 2011:1-
9. 

22 Sangeetha Ravi Kumar, Masashi Hosokawa,  Kazuo Miyashita 
(2013). Fucoxanthin: A marine carotenoid exerting anti-cancer effects 
by affecting multiple mechanisms. Marine Drugs. 11:225-231. 
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spesies oksigen reaktif tanpa efek samping, mampu 

menghambat penyakit degeneratif serta mampu 

menghambat peroksidasi lipid.23  Rumput laut tidak 

hanya mengandung molekul antioksidan labil (asam 

askorbat, glutathion) waktu segar, tetapi juga 

mengandung molekul antioksidan stabil (karotenoid, 

mikosporin-asam amino, serta beberapa polifenol seperti 

katekhin dan phlorotannin).24 Antioksidan dari rumput 

laut merupakan sumber nutraseutika dari Sargassum 

aquifolium.25 Alga merah mengandung antioksidan 

antheraxanthin (karotenoid), phikoeritrin (pigmen 

bikobilin), galaktan dan sulfat galaktan, sedangkan Alga 

hijau Halimeda   mengandung katekhin (polifenol) dan 

alga cokelat mengandung fukosantin, phlorotannin dan 

polisakarida sulfat. Alga cokelat Sargassum   mengan-

dung asam askorbat dan senyawa aktif S. fillipendula 

merupakan karotenoid dan asam benzena dikarboksil.26   

          

 

                                                           
23Ganesan Ponesakki, Shantha Kumar Chandini, Nimisha Bhaskar 

(2008), Antioxidant properties of methanol extract and its solvent 
fractions obtained from selected Indian red seaweeds, Biresource 
Technology, Volume 99: 2717-2723. 

24  Gopalraj Karthikai Devi, et.al. (2011), In vitro antioxidant 
activities of selected seaweeds from Southeast coast of India, Asian Pac 
J Trop Med., Volume Mar 4(3):205-11 

25 M. Firdaus (2013), Indeks aktivitas antioksidan ekstrak rumput 
laut cokelat (Sargassum aquifolium), Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan 
Indonesia, Volume 16(10): 42-47. 

26Pereira DC, Trigueiro TG, Colepicolo P, Marinho-soriano E. 
(2012). Seasonal changes in the pigment composition of natural 
population of Gracilaria dumingensis (Graciliares. Rhodophyta). 
Brazillians Journal of Pharmacognosy. Volume 22:874-880. 
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Tanaman Lokal Rumput Laut Untuk Obat Halal dan 

Mengurangi Impor Obat 

        Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim 

sehingga jaminan produk halal menjadi pertimbangan 

utama dalam pemilihan produk, termasuk produk obat-

obatan. Jaminan produk halal menjadi penting mengingat 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

pangan, obatobatan, dan kosmetik berkembang pesat 

berpengaruh pada pergeseran pengolahan produk obat 

yang  dapat saja diragukan kehalalannya.             

       Selain pengolahan yang dikhawatirkan, bahan baku 

atau material obat juga diragukan kehalalannya. Saat ini,  

material obat yang banyak digunakan adalah gelatin, baik 

gelatin yang didapatkan dari kulit babi, maupun gelatin 

yang berasal dari tulang dan kulit sapi.27 Gelatin yang 

beredar di pasaran sebagian besar berasal dari kulit dan 

tulang babi atau sapi.28  Data dari Gelatin Manufacturers 

of Europe, produksi gelatin dunia terbesar berasal dari 

bahan baku kulit babi yakni 44,5% (136.000 ton), kedua 

dari kulit sapi 27,6% (84.000 ton), ketiga dari tulang 26,6% 

(81.000 ton) dan sisanya berasal dari selainnya 1,3% (4.000 

ton).29 Penggunaan gelatin dari kulit sapi sempat 

dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit dan 

                                                           
27  Dewi Hastuti, Iriane  Sumpe (2007),  Pengenalan dan Proses 

Pembuatan Gelatin,  Mediagro, Volume 3(1): 39-48. 
28Gelatin Manufacturers Institute of America (2012), Gelatin 

Handbook, http://www.gelatin-gmia.com/images/GMIA_Gelatin_ 
Manual_2012.pdf 

29 Harianto, Tazwir, dan Rosmawati Peranginangin (2008),  Studi 
teknik pengeringan gelatin ikan dengan alat pengering cabinet,  Jurnal 
Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Volume 3(1): 89-96. 

 

http://www.gelatin-gmia.com/images/GMIA_Gelatin_Manual_2012.pdf
http://www.gelatin-gmia.com/images/GMIA_Gelatin_Manual_2012.pdf


|33 

memiliki risiko kontaminasi beberapa virus diantaranya; 

foot and mouth disease (FMD), bovine spongiform 

encephalopathy (BSE), dan swine influenza30. Sehingga 

gelatin lebih banyak diproduksi dengan menggunakan 

bahan dasar babi31.  Gelatin yang banyak digunakan 

adalah yang dihasilkan dari kulit babi dengan hidrolisis 

asam kolagen, ekstraksi pada suhu tinggi, sterilisasi, dan 

pengeringan. (Demirhan et al., 2012; Karim & Bhat, 2008). 

          Penggunaan babi lebih banyak digunakan dalam 

dunia farmasi untuk mengurangi biaya produksi. Faktor 

teknis dan ekonomis menyebabkan gelatin babi lebih 

berkembang daripada gelatin yang lain.32 Kulit babi juga 

mudah didapatkan serta memiliki harga yang lebih 

murah daripada sapi. Selain itu babi memiliki jaringan 

ikat yang tidak terlalu kuat seperti sapi sehingga proses 

hidrolisis tidak memerlukan bahan yang terlalu banyak.            

             Di dunia farmasi terdapat banyak macam jenis 

obat-obatan baik yang jenisnya oral (melalui mulut), lokal 

(diteteskan atau dioleskan), inhalasi (dihidup), rektal 

(melalui dubur), parenteral (suntikan), maupun 

transdental (melalui permukaan kulit).33 Pada umumnya 

jenis obat yang banyak digunakan di masyarakat adalah 

obat oral dengan menggunakan  puyer, tablet, sirup, 

                                                           
30 Eveline, Joko Santoso, Ivan Widjaja (2011), Kajian Konsentrasi 

dan Rasio Gelatin dari Kulit Ikan Patin dan Kappa Karagenan pada 
Pembuatan Jeli, Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia,  Volume 
14(2): 98- 105 

31 Dewi Hastuti,  Iriane  Sumpe, Loc..Cit 
32 Ibid. 
33 Leon Shargel, Susanna Wu Fong, Andrew B. C.Yu. (2007), Applied 

Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, 5th Edition, McGraw-Hill : New 
York, 268-269. 
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ataupun kapsul. Dari beberapa jenis obat tersebut, kapsul 

banyak dikembangkan karena memiliki beberapa 

kelebihan seperti mudah ditelan, dosis tepat, tidak berbau 

serta hambar, dapat menutupi bau tidak enak pada obat, 

mudah penyimpanannya, release dalam waktu yang 

sesuai, dapat menggabungkan beberapa jenis obat, dan 

terlindung dari pengaruh lingkungan eksternal. Selain 

itu, juga terdapat banyak faktor yang dapat mening-

katkan kinerja kapsul34. Kapsul merupakan salah satu 

bentuk sediaan farmasi tertua dalam sejarah yang telah 

dikenal oleh orang Mesir kuno, namun pada tahun 1846, 

kapsul gelatin pertama kali dibuat oleh J.C. Lehuby.35  

Jenis kapsul ada dua yaitu kapsul cangkang keras dan 

kapsul cangkang lunak.36  Kapsul cangkang keras 

merupakan suatu bentuk sediaan yang umum digunakan 

dan telah diperkirakan sekitar 60 miliar cangkang kapsul 

digunakan setiap tahun untuk produk farmasi37. Bahan 

yang umumnya digunakan dalam pembuatan kapsul 

pada industri farmasi yaitu gelatin.38 Kapsul gelatin 

cangkang keras digunakan sebagai obat kapsul komersial.  

                                                           
34 Vipin Bansal,  et al.,  (2011), Applications of Chitosan and 

Chitosan Derivates in Drug Delivery, Advances in Biological Research,  
Volume 5: 28-37. 

35 Larry L. Augsburger (2002),  Hard and Soft Shell Capsules, Drug 
and the Pharmaceutical Science, Volume 121: 335- 380. 

36 Allen, L. V., N.G. Popovich, H.C. Ansel (2011), Ansel's 
Pharmaceutical Dosage Forms and Drug delivery systems, 9th Edition. 
Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia-New York.   

37 N. Antony Armstrong  (2012). The instrumentation of capsule-
filling machinery. 10 Maret. [http://www. pharmpress.com] 

38 Rera Suryani,  Fithri  Choirun. Nisa (2015),  Modifikasi Pati 
Singkong (Manihot esculenta) dengan Enzim Alfa Amilase sebagai 
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         Cangkang kapsul gelatin banyak di produksi karena 

material mudah didapatkan dan mudah dalam proses 

pengolahannya39. Gelatin dapat berasal dari dari unsur 

hewani maupun nabati. Gelatin hewani biasanya 

didapatkan dari tulang dan kulit (kulit jangat) sapi atau 

kerbau,  babi (kulit) dan ikan (kulit).40  Sedangkan gelatin 

nabati bisa diperoleh dari rumput laut, pati terigu, tepung 

jagung, dan gluten gandum atau serealia lainnya yang 

dikategorikan sebagai vegetable gelatine substitutes.41 

Berdasarkan proses pembuatannya, terdapat dua macam 

gelatin yaitu tipe A yang dihasilkan dengan proses asam 

dan umumnya diperoleh dari kulit babi sedangkan 

gelatin tipe B dihasilkan melalui proses basa dan biasanya 

bahan dasarnya berasal dari kulit atau tulang ruminansia 

seperti sapi42. Dari berbagai sumber gelatin diatas, gelatin 

yang banyak digunakan adalah yang dihasilkan dari kulit 

babi dengan hidrolisis asam kolagen, ekstraksi pada suhu 

tinggi, sterilisasi, dan pengeringan.43              

                                                                                                                  
Agen Pembuih serta Aplikasinya pada Proses Pembuatan Marshmallo, 
Jurnal Pangan dan Agroindustri, Volume 3(2): 723-733. 

 39 Irene Daberte,  et al. (2011),  Stability of Soft Gelatin Capsules 
Containing Thick Extract of Pine Needled, Medicina (Kaunas), Volume 
47: 71-77. 

40 Dewi Hastuti,  Iriane  Sumpe, Loc..Cit 
41Chandrika, M. V., et. al (2016),  Alternatives for Gelatin in the 

Preparation of Capsules,  Advanced Journal of Pharmacie and Life Science 
Research. Volume 4(2): 33- 42. 

42 S.Melia, I. Juliyasri, M. Hayatuddin (2014), Karakterisitik Kimia 
dan Total Koloni Bakteri Gelatin dari Beberapa Jenis Kulit Ternak, 
Jurnal Peternakan Indonesia, Volume 16(3): 188-192. 

43Yasemin Demirhan, Pelin Ulca, Hamide Z Senyuva (2012),  
Detection of Porcine DNA in Gelatine and GelatineContaining 
Processed Food Products Halal/Kosher Authentication,  Meat Science, 
Volume 90: 686–689. 
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             Penggunaan bahan baku gelatin yang berasal dari 

babi menjadi masalah bagi masyarakat di Indonesia yang 

mayoritas adalah muslim. Namun penggunaan babi atau 

bahan haram atau najis dalam obat-obatan menjadi 

masalah tersendiri bagi kaum muslim yang melarang 

untuk mengonsumsi segala macam produk yang 

didalamnya terkandung unsur haram. Produk obat 

obatan yang telah tercampur dengan bahan haram atau 

najis seperti babi, anjing, arak, alkohol serta bahan dasar 

dari hewan yang proses penyembelihannya tidak sesuai 

syariat Islam44 mengakibatkan obat menjadi tidak halal 

sehingga dilarang dikonsumsi oleh kalangan umat 

muslim. Oleh karena itu, mulai dikembangkan   sumber 

bahan baku yang bersifat higienis, halal, dan dapat 

diterima oleh kalangan umat muslim  antara lain 

diperoleh dari rumput laut yang dapat digunakan sebagai 

material alternatif pengganti gelatin.  

          Selain itu, umat muslim merasa ragu terhadap 

status kehalalan suatu produk yang diimpor dari negara 

non muslim karena umumnya produk gelatin diperolah 

melalui impor.45 Ketidakjelasan bahan yang digunakan 

                                                                                                                  
 
44Nor M. Norazmi, Lim L.S. (2015), Halal Pharmaceutical Industry: 

Opportunities and Challenges. Trends in Pharmacological Sciences, 
Volume 36(8): 496-497. 

45 Su San Na Kang, Hyeon Gyu Lee, Hyunsook Kim (2018),  
Development and Comparison of a Porcine Gelatin Detection System 
Targeting Mitochondrial Markers for Halal Authentication,  Food 
Science and Technology, Volume 97: 697-702. 
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dalam gelatin membuat kalangan muslim merasa 

khawatir pada  obat yang mereka konsumsi46.  

         Mengingat hampir 80% gelatin yang diproduksi 

berasal dari kulit babi, 15% berasal dari split (lapisan tipis 

pada kulit sapi), sedangkan 5% sisa nya berasal dari 

tulang sapi, ikan, dan babi,  hal ini menyebabkan 

kekhawatiran bagi seorang muslim ketika produk yang 

dikonsumsi ternyata berasal dari yang haram atau subhat 

(meragukan). Sebagai konsumen, akan sangat sulit untuk 

membedakan gelatin yang berasal dari babi atau sapi. 

Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi halal pada 

produk gelatin. Gelatin dapat dikatakan halal ketika 

berasal dari material halal dan selama proses produksi 

tidak terkontaminasi oleh bahan non-halal. Namun pada 

kenyataanya, gelatin yang banyak beredar dipasaran 

adalah gelatin babi karena murah dan mudah 

pengolahannya. Sedangkan gelatin dari sapi dan ikan 

ketersediaanya terbatas dan harga lebih mahal.   

          Rumput laut diperlukan sebagai alternatif 

pengganti bahan baku gelatin. Ketersediaan rumput laut 

sebagai bahan baku obat yang melimpah dan kehalalan 

yang terjamin, diharapkan dapat menggantikan kapsul 

gelatin sebagai kapsul komersial.  Ketersediaan yang 

melimpah dan kehalalan yang terjamin diharapkan dapat 

diproduksi secara komersial sebagai pengganti gelatin 

babi yang masih mendominasi di dunia farmasi. Bahan 

gelatin memiliki beberapa kekurangan antara lain 

                                                           
46 Muhammad Jahangir, M. et.al. (2016), Halal Status of Ingredients 

after Physicochemical Alteration (Istihalah), Trends in Food Science & 
Technology, Volume 47: 78-81 
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sebagian besar gelatin berasal dari sapi dan babi, 

sehingga membatasi konsumen vegetarian, Muslim, 

Yahudi, dan Hindu yang tidak dapat mengkonsumsinya. 

Kekurangan lain dari gelatin adalah memiliki reaktivitas 

terhadap komponen pengisi, terdapat interaksi dengan 

polimer anion dan kation,47 kelarutan gelatin dalam air 

mengurangi pelepasan obat lambat dari penghancuran 

cangkang kapsul.          

          Menurut penelitian Suptijah (2012), rumput laut 

jenis karagenan dapat digunakan sebagai bahan baku 

material cangkang kapsul keras karena karagenan 

memiliki kadar air 18,38%; abu 17,58%; sulfat 17,90%; dan 

viskositas 124 cp. Alternatif lain adalah pati-alginat. 

Alginat merupakan ekstraksi dari rumput laut coklat 

(Sargassum sp.) yang dapat digunakan sebagai drug 

delivery system.48 Sedangkan pati adalah karbohidrat yang 

bisa diperoleh dari singkong, kentang, jagung, maupun 

umbi-umbian.49 Menurut penelitian Lopez dkk (2014), 

kapsul pati-alginat memiliki hasil porositas yang 

menurun seiring meningkatnya pati yang ditambahkan 

dan memiliki swelling yang stabil daripada alginat saja,  

                                                           
47 M Sherry Ku,  et.al. (2010), Performance qualification of a new 

hypromellose capsule part II disintegation and dissolution comparison 
between two type of hypromellose capsules, International Journal of 
Pharmaceutics Volume 386: 30-41. 

48 R.Malviya, Srivastava P. (2011),  Preparation, Characterization, 
and Application of ChitosanAlginateBased Polyelectrolite Complex as 
Fast Disintegrating Drug Delivery Carrier, Polimery Medycynie,  
Volume 41: 45-54. 

49 Heny Herawati (2010),  Potensi Pengembangan Produk Pati 
Tahan Cerna sebagai Pangan Fungsional, Jurnal Litbang Pertanian. 
Volume 30(1): 31-39. 
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sehingga pati-alginat berpotensi digunakan sebagai drug 

delivery system dengan pelepasan terkontrol. 50            

         Dengan dimanfaatkannya rumput laut sebagai 

bahan gelatin nabati juga akan bermanfaat pada 

pengurangan impor sehingga akan mendukung program 

kemandirian nasional di bidang obat-obatan. Hal ini 

dikarenakan gelatin masih merupakan barang impor di 

Indonesia mengingat permintaan gelatin di Indonesia 

cenderung meningkat sehingga lebih banyak melakukan 

impor dengan negara pengimpor utama adalah Eropa 

dan Amerika untuk memenuhi kebutuhan gelatin dalam 

negeri51. Gelatin impor yang banyak dipasarkan di pasar 

dunia bahan bakunya diduga berasal dari kulit babi 

(46%), kulit sapi (29,4%) dan tulang sapi (23,1%) serta 

sumber lain (1,5%)52. Data ini menunjukkan bahwa 

gelatin yang diekstrak dari hewan babi masih 

mendominasi pasaran dunia.         

         Selain mencari alternatif bahan baku untuk obat 

pengganti gelatin hewani yang diragukan kehalalannya 

melalui pemanfaatan rumput laut, diperlukan juga 

jaminan kehalalan atas produk obat melalui sertifikasi 

Halal. Kehalalan suatu produk harus selalu dipantau agar 

                                                           
50López-Córdoba A1, Deladino L, Martino M. (2014),  Release of 

yerba mate antioxidants from corn starch-alginate capsules as affected 
by structure, Carbohydrat Polymer, Volume 99: 150-157. 

51 Rapika, Zulfikar, Zumarni (2016),  Kualitas Fisik Gelatin Hasil 
Ekstraksi Kulit Sapi Dengan Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam 
Klorida (HCl) yang berbeda, Jurnal Peternakan. Volume 13(1): 26-32. 

52 Alias A. Karim,  dan  Rajeev Bhat (2009),  Review Fish Gelatin: 
Properties Challenges and Prospectes as an Alternative to Mammalian 
Gelatins, Trends In Food Science And Technology, Volume 19: 644-656. 
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konsumen dapat merasa puas dengan keaslian produk  

halal.53  

           Produk halal harus sesuai dengan syariah Islam 

mulai dari pemilihan bahan dasar sampai proses 

produksi seperti persiapan, pengolahan, pengemasan, 

pelabelan, penandaan, dan penyimpanan.54 Indonesia 

telah mengatur mengenai produk halal dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal (selanjutnya disebut UU JPH) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP 

JPH). Menurut Pasal 1 Angka 1 UU JPH jo. Pasal 1 Angka 

3 PP JPH, produk halal adalah produk yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan 

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum 

terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan 

dengan Sertifikat Halal (Pasal 1 Angka 5 UU JPH jo. Pasal 

1 Angka 1 PP JPH).  

          Jaminan kehalalan suatu produk telah menjadi 

keharusan dengan adanya UU JPH berikut PP nya. Di 

dalam konsideran menimbang UU JPH, disebutkan 

bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua 

terjamin kehalalannya dan negara berkewajiban 

                                                           
53 Yusaini H. Mohamed, et.al (2016),  Halal Traceability in 

Enhancing Halal Integrity for Food Industry in Malaysia, International 
Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume 3(3): 68-
74. 

54Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (2017), 
http://amanahhrc.com/assets/ 
images/download/files/OICSMIICSTANDARDSFORHALAL.pdf 
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memberikan perlindungan dan jaminan tentang 

kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan 

masyarakat.  Pemerintah bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH).55 

Penyelenggaraan JPH tersebut bertujuan:  

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, 

dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi 

masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

Produk; dan  

b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk 

memproduksi dan menjual Produk Halal.         

         Dengan adanya UU JPH, semua produk di Indonesia 

wajib bersertifikat halal, termasuk produk obat. Hal ini 

diatur di dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang 

masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban yang sama 

juga diatur oleh PP JPH bahwa produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal (Pasal 2 Ayat 1 PP JPH). Untuk produk 

yang berasal dari bahan yang diharamkan, dikecualikan 

dari kewajiban bersertifikat halal,56  dan wajib diberikan 

keterangan tidak halal,57 serta pelaku usaha wajib 

mencantumkan keterangan tidak halal pada produk 

sebagaimana dimaksud.58      

            Menurut Pasal 1 Angka 10 UU JPH jo. Pasal 1 

Angka 6 PP JPH,  sertifikat halal adalah pengakuan 

kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH 

                                                           
55 Pasal 5 Ayat (1) UU JPH. 
56 Pasal 26 Ayat (1) UU JPH jo. Pasal 2 Ayat (2)  PP JPH. 
57 Pasal 2 Ayat (3)  PP JPH. 
58 Pasal 26 Ayat (2) UU JPH jo.Pasal 2 Ayat (4)  PP JPH. 
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(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) 

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Pasal 3 PP JPH, 

sertifikat halal diberikan terhadap Produk yang berasal 

dari bahan halal dan memenuhi Proses Produk Halal. 

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan 

untuk menjamin kehalalan produk mencakup 

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

produk.  Hal ini menunjukkan bahwa menurut UU JPH 

dan PP PJH, kehalalan suatu produk tidak dilihat dari  

bahan tetapi juga proses produksinya (proses produk 

halal). Namun pengolahan suatu produk yang sangat 

kompleks dan menggunakan teknologi yang maju 

membuat status kehalalan suatu produk menjadi semakin 

rumit59 sehingga diperlukan metode analisa yang akurat 

untuk memastikan kehalalan pada proses produksi.60  

Dalam hal ini adanya kerjasama antara ilmuan dan ulama 

diperlukan untuk menyimpulkan kehalalan suatu produk 

dengan melakukan penelusuran langkah produksi.    

          Obat termasuk produk berupa barang yang wajib 

bersertifikat halal, sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 

PP JPH : 

(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:  

a. barang; dan/atau  

b. jasa.  

                                                           
59 B. Satiawihardja (2012), A Review on the Halalness of Fermentation 

Products: From the Ancestor Era until Present Day, Jakarta: Pustaka Iman 
60 Su San Na Kang, Hyeon Gyu Lee, Hyunsook Kim, Loc.Cit.  
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(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi:  

a. makanan;  

b. minuman;  

c. obat;  

d. kosmetik;  

e. produk kimiawi;  

f. produk biologi;  

g. produk rekayasa genetik; dan  

h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan.  

(3)  Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi layanan usaha yang terkait dengan:  

a. penyembelihan;  

b. pengolahan;  

c. penyimpanan;  

d. pengemasan;  

e. pendistribusian;  

f. penjualan; dan    

g. penyajian 

 

Selanjutnya Pasal 74 (1) PP JPH mengatur bahwa produk 

berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang 

akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi 

persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam hal produk obat, produk biologi, dan alat 

kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari 

bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, 

dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal 
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bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan/atau cara 

pembuatannya yang halal (Pasal 74 Ayat (2) PP JPH).  

Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang 

akan dilakukan sertifikasi halal, selain memenuhi 

persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, juga 

harus memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal 

(Pasal 74 Ayat (3) PP JPH). Ketentuan lebih lanjut 

mengenai produk obat, produk biologi, dan alat 

kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari 

bahan halal dan/ atau cara pembuatannya belum halal 

dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang baik dan 

halal diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 74 Ayat (4) 

PP JPH).  

          Oleh karenanya bahan baku sampai dengan proses 

produk obat berbasis rumput laut harus mengikuti 

peraturan mengenai pengolahan produk halal yang 

berlaku. Penyedia bahan baku rumput laut, bahan 

subtitusi sampai proses obat produk rumput laut siap 

konsumsi harus dilakukan secara halal, demi 

perlindungan masyarakat muslim khususnya. 

           Untuk memenuhi pengolahan produk halal, 

pengolahan produk obat berbasis tanaman lokal rumput 

laut antara lain harus memenuhi ketentuan Pasal 21 UU 

JPM yang mengatur bahwa lokasi, tempat, dan alat 

pengolahan produk halal, wajib dipisahkan dengan 

lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, 

dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan 

alat  pengolahan produk halal sebagaimana dimaksud   

wajib:  
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a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;  

b. bebas dari najis; dan  

c. bebas dari bahan tidak halal. 

Hal yang sama juga diatur di dalam  Pasal 43 Ayat (1)  PP 

JPH bahwa  lokasi, tempat, dan alat  wajib dipisahkan 

dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. 

Lokasi, tempat, dan alat   pengolahan produk halal wajib: 

a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; 

dan c. bebas dari Bahan tidak halal (Pasal 43 Ayat (2) PP 

JPH).   Menurut Pasal 43 Ayat (4) PP JPH tempat dan alat  

pengolahan produk halal  yang wajib dipisahkan meliputi 

tempat dan alat:  

a. penyembelihan;  

b. pengolahan;  

c. penyimpanan;  

d. pengemasan;  

e. pendistribusian;  

f. penjualan; dan  

g. penyajian 

          Selain itu untuk memenuhi ketentuan tempat 

pengolahan produk halal, produk obat dari rumput laut 

harus mematuhi Pasal 48 PP JPH bahwa tempat 

pengolahan  wajib memisahkan antara:   

a. penampungan bahan;   

b. penimbangan bahan;  

c. pencampuran bahan;  

d. pencetakan produk; dan  

e. pemasakan produk, untuk yang halal dan tidak halal.  

Sedangkan untuk alat pengolahan pengolahan produk 

halal, produk obat dari rumput laut juga harus memenuhi  
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Pasal 49 PP JPH  bahwa alat pengolahan wajib memenuhi 

persyaratan:  

a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian 

dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak 

halal;  

b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 

dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan 

sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal 

dalam pemeliharaan alat;   

d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang 

halal dan tidak halal. 

            Untuk memenuhi kriteria halal, produk obat dari 

rumput laut juga harus memenuhi ketentuan mengenai 

tempat penyimpanan sebagaimana diatur Pasal 50 PP 

JPH bahwa tempat penyimpanan wajib memisahkan 

antara:  

a. penerimaan bahan;  

b. penerimaan produk setelah proses pengolahan; dan  

c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan 

produk, untuk yang halal dan tidak halal.  

        Selain itu pengolahan produk halal, produk obat dari 

rumput lain juga harus memenuhi ketentuan mengenai 

alat penyimpanan sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 

PP JPH bahwa alat penyimpanan wajib memenuhi 

persyaratan:  

a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara 

bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan 

produk tidak halal;  

b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 

dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan 
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sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal 

dalam pemeliharaan alat;   

d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang 

halal dan tidak halal.   

          Lebih lanjut,  untuk memenuhi ketentuan  tempat 

pengemasan dalam rangka pengolahan produk halal, 

produk obat dari rumput laut harus mematuhi  Pasal 52 

PP JPH yang mengatur bahwa tempat pengemasan wajib 

dipisahkan antara:  

a. bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas 

produk; dan  

b. sarana pengemasan produk, untuk yang halal dan 

tidak halal.  

Tidak hanya tempat pengemasan, produk obat rumput 

laut juga harus memenuhi ketentuan Pasal 53 PP JPH 

bahwa alat pengemasan  wajib memenuhi persyaratan:  

a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian 

dengan yang digunakan untuk pengemasan produk 

tidak halal;  

b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 

dan tidak halal dalam pembersihan alat; 

c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 

dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;   

d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang 

halal dan tidak halal.   

         Selanjutnya produk obat dari rumput laut juga harus 

memenuhi persyaratan mengenai  tempat dan tempat 

pendistribusian. Mengenai tempat pendistribusian, Pasal 

54 PP JPH mengatur bahwa wajib dipisahkan antara:  
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a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat 

distribusi produk; dan  

b. alat transportasi untuk distribusi produk, untuk yang 

halal dan tidak halal.  

          Sedangkan mengenai alat pendistribusian, produk 

obat dari rumput laut juga harus memenuhi ketentuan 

Pasal 55 bahwa  alat pendistribusian  wajib memenuhi 

persyaratan:  

a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara 

bergantian dengan yang digunakan untuk 

pendistribusian produk tidak halal; 

b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 

dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan 

sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal 

dalam pemeliharaan alat; d. memiliki tempat 

penyimpanan alai sendiri untuk yang halal dan tidak 

halal.  

Selain itu, produk obat dari rumput laut juga harus 

memenuhi ketentuan mengenai tempat dan alat 

penjualan untuk memenuhi ketentuan tentang kehalalan 

produk. Untuk tempat penjualan, Pasal 56 PP JPH 

mengatur bahwa tempat penjualan wajib dipisahkan 

antara: 

 a. sarana penjualan produk; dan  

b. proses penjualan produk, untuk yang halal dan tidak 

halal.  

Sedangkan mengenai alat penjualan, obat dari rumput 

laut harus memenuhi ketentuan Pasal 57 PP JPH bahwa 

alat penjualan wajib memenuhi persyaratan;  
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a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian 

dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak 

halal;  

b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 

dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan 

sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal 

dalam pemeliharaan alat.                 

           Lebih lanjut, produk obat dari rumput laut juga 

harus memenuhi ketentuan mengenai tempat dan alat 

penyajian sebagaimana terdapat di dalam Pasal 58 PP 

JPH.  Mengenai alat penyajian, Pasal 58 PP JPH mengatur 

bahwa tempat harus dipisahkan antara:  

a. sarana penyajian produk halal; dan  

b. proses penyajian produk, untuk yang halal dan tidak 

halal.  

Sedangkan mengenai alat penyajian, Pasal 59 PP JPH 

mengatur bahwa wajib memenuhi persyaratan:  

a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian 

dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak 

halal;  

b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 

dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan 

sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal 

dalam pemeliharaan alat; d. memiliki tempat 

penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak 

halal.  

           Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, 

tempat, dan alat pengolahan produk halal  dikenai sanksi 

administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda 
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administratif.61 Pelaku usaha juga harus memenuhi 

ketentuan mengenai bahan yang digunakan dalam proses 

produk halal. Bahan yang dimaksud menurut Pasal 17 

Ayat (1) UU JPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, 

bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan tersebut 

dari:  

a. hewan;  

b. tumbuhan;  

c. mikroba; atau  

d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses 

biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal 

dari hewan   pada dasarnya halal, kecuali yang 

diharamkan menurut syariat. Suatu produk bisa 

dikategorikan tidak halal ketika62:  

1. bahan dasarnya berasal dari yang haram atau alat 

bantu pemprosesan nya menggunakan sesuatu 

yang dilarang atau meragukan (subhat).  

2. bahan baku diperoleh dari binatang haram.  

3.  berasal dari hewan yang disembelih tidak 

berdasarkan syariah Islam.  

         Apabila bahan dasar gelatin yang digunakan 

sebagai bahan dasar hewani, maka hewan tersebut 

harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai syariah 

Islam. Hewan tersebut bukanlah hewan non halal 

yang tidak boleh dikonsumsi umat muslim yaitu  

a. babi dan anjing,  

                                                           
61 Pasal 22 Ayat (1) UU JPH. 
62 Zurina Shafii, Siti Khadijah (2012), Halal traceability framework 

for halal food production, World Applied Sciences Journal, Volume 17: 1-
5. 
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b. hewan yang disembelih tidak dengan menyebut 

nama Allah dan tidak sesuai dengan syariah 

islam,  

c. bangkai,  

d. darah,  

e. hewan yang bertaring atau memiliki cakar tajam 

atau memiliki bisa atau sengat,  

f. hewan yang menjijikkan,  

g. hewan yang dilarang dibunuh dalam islam,  

h. keledai jinak  

i. hewan halal yang diberi makan dari makanan 

tidak halal secara terus menerus,  

j. hewan yang mati karena dicekik, dipukul, atau 

jatuh,  

k. daging yang diambil dari hewan yang masih 

hidup, 

l. hewan yang hidup di dua alam (air dan darat)63 

Di dalam  Pasal 18   UU JPH, bahan yang berasal dari 

hewan yang diharamkan  meliputi:  

a. bangkai;  

b. darah;  

c. babi; dan/atau  

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan 

syariat.  

e. hewan yang diharamkan  yang ditetapkan oleh 

Menteri berdasarkan fatwa MUI.   

                                                           
63  Hayyun Durrotul Faridah, Tri Susanti (2018), Polisakarida 

Sebagai Material Pengganti Gelatin Pada Halal Drug Delivery System 
Polysaccharide As Gelatin Subtitute Material In Halal Drug Delivery 
System, Journal of Halal Product and Research (JHPR),  Volume 01 No.02, 
Mei-November. 
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Menurut Pasal 19 UU JPH, hewan yang digunakan 

sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan 

syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta 

kesehatan masyarakat veteriner (Pasal 19 Ayat (1) UU 

JPH). Tuntunan penyembelihan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 

19 Ayat (2) UU JPH). 

           Apabila gelatin diproduksi dari bahan dasar 

tumbuhan maka produk tersebut bisa dikategorikan halal 

kecuali jika berasal dari tumbuhan yang memabukkan 

dan beracun, dan jika berasal dari hewan air seperti ikan 

maka juga halal kecuali hewan air yang bertaring dan 

beracun.64 Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 20  

Ayat (1) UU JPH bahwa bahan yang berasal dari 

tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang 

memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi 

orang yang mengonsumsinya.  Bahan yang berasal dari 

mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses 

kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik  

diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembua-

tannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi 

dengan bahan yang diharamkan (Pasal 20 Ayat (1) UU 

JPH). Bahan yang diharamkan tersebut ditetapkan oleh 

Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. 

            Konsep halal harus bersifat tiga nol yaitu zero limit 

(kadar nol), zero defect (bahaya nol), dan zero risk (risiko 

                                                           
64 MUIS Certification Standard (2005), General Guidelines for the 

Handling and Processing of Halal Food. http://www.halalrc.org/ 
images/Research%20Material/Report/Processing%20of%20Halal%20
Food.pdf 
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nol).65 Oleh karena itu diperlukan identifikasi terkait 

pembuatan produk mulai dari pengecekan komposisi 

bahan dasar, kadarnya, risiko dan bahayanya,  maupun  

proses produksinya guna memastikan tidak adanya 

unsur non-halal pada produk tersebut.Apabila  produk 

berasal dari bahan yg haram, maka produk tersebut tidak 

akan mendapat sertifikasi halal dari badan pensertifikasi   

jika berasal dari bahan yang halal maka perlu diberi label 

halal seperti yang tercantum pada pedoman umum 

tentang makanan halal.66   

          Kewajiban untuk bersertifikat halal untuk semua 

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 

wilayah Indonesia bahkan dipertegas harus dilakukan 

dalam jangka waktu lima tahun sejak UU JPH 

diundangkan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 UU 

JPH : 

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang 

beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai 

berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.  

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, 

jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara 

bertahap.  

                                                           
65 Apriyantono, A (2012).  Implementing Halal Assurance System. In 

the 2nd International Seminar of Halalness and Safety of Food and 
Pharmaceutical Products, Oktober 17-18, UGM.Yogyakarta. 

66 OIC/SMIIC (2011). General Guidelines on halal food (with the 
references of CODEX, ISO 22000, ISO 22005 + Islamic Fiqh Rules). 
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(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang 

bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana 

diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

         

Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua 

produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan 

sertifikat halal pada kemasannya dan pemanfaataan 

bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-

obatan. 

        Dalam hal telah memperoleh sertifikat halal, Pasal 25 

UU JPH mengatur bahwa pelaku usaha yang telah 

memperoleh sertifikat halal wajib:  

a. mencantumkan label halal terhadap produk yang telah 

mendapat sertifikat halal;  

b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh 

sertifikat halal;  

c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 

penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak 

halal;  

d. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku 

sertifikat halal berakhir;  

 e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada 

BPJPH. 

       Produk obat dari rumput laut juga harus memperoleh 

sertifikat halal karena pemberian sertifikat halal adalah 

untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk 

yang diragukan kehalalannya, memberikan rasa aman 

dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi 
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produk  tertentu, karena tidak ada keraguan lagi bahwa 

produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan 

oleh syariat Islam.  

 

Kontribusi Universitas Airlangga Untuk Pengemba-

ngan Obat berbasis Rumput Laut   

           Dosen dan peneliti dari Fakultas Sain dan 

Tehnologi (Dr. Pratiwi P dkk) Universitas Airlangga 

berhasil membuat cangkang kapsul berbasis rumput laut 

dari hasil penelitian. kolaborasi peneliti internal 

Universitas Airlangga yang telah berhasil menciptakan 

cangkang kapsul dari rumput laut tersebut antara lain 

untuk memenuhi kebutuhan obat halal yang tidak 

diharamkan oleh syariat Islam. Keutamaan produk 

cangkang kapsul dari rumput laut ini, pertama masalah 

kehalalan karena selama ini cangkang kapsul berasal dari 

gelatin yang kemungkinan dari bahan berbasis babi atau 

bahan lain yang diharamkan oleh syariat Islam. 

Keutamaan yang kedua adalah bahwa bahan baku 

rumput laut Indonesia melimpah karena Indonesia 

merupakan negara penghasil rumput laut terbesar kedua 

setelah Cina. Selama ini Indonesia hanya mengekspor 

rumput laut kering saja yang tentu saja nilai tambahnya 

(added value) lebih sedikit dibandingkan jika diolah 

kembali.67 

          Atas invensi tersebut, Universitas Airlangga bahkan 

mendirikan pabrik (teaching industry) rumput laut untuk 

                                                           
67 “Dosen UNAIR Ciptakan Cangkang Kapsul dari Rumput Laut”, 

Kemenristekdikti, 2 Juli 2019. 
  https://www.ristekdikti.go.id/info-iptek-dikti/dosen-unair-

ciptakan-cangkang-kapsul-dari-rumput-laut/ 

https://www.ristekdikti.go.id/info-iptek-dikti/dosen-unair-ciptakan-cangkang-kapsul-dari-rumput-laut/
https://www.ristekdikti.go.id/info-iptek-dikti/dosen-unair-ciptakan-cangkang-kapsul-dari-rumput-laut/
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memproduksi cangkang kapsul dari rumpur laut di 

kampus C Mulyorejo Surabaya. Teaching industry 

cangkang kapsul berbahan baku rumput laut   

dikembangkan Lembaga Pengembangan Bisnis dan 

Inkubasi (LPBI) Universitas Airlangga (Unair) dengan PT 

Inovasi Bioproduk Indonesia.  

           Teaching industry cangkang kapsul berbahan baku 

rumput laut  tersebut  diresmikan pada 1 Agustus 2019, 

dimana acara peresmian tersebut   yang dihadiri 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rektor 

Unair M. Nasih, dan Direktur Jenderal Industri Agro 

Kementerian Perindustrian Abdul Rochim. 68 Lokasi 

teaching industry  rumput laut tersebut berada di area 

pabrik yang   memiliki luas 559 meter persegi.69  Teaching 

industry yang baru diresmikan tersebut menghabiskan 

biaya sebesar Rp 4 miliar, dari dana APBN dan 

mendapatkan bantuan mesin dari Kementerian 

Perindustrian.  Fasilitas ini dibangun 2018-2019 atas 

kerjasama Kementerian Perindustrian dan Universitas 

Airlngga  dalam rangka penyiapan industri cangkang 

kapsul. Kerjasama untuk penyiapan dan pendirian 

industri cangkang kapsul sangat dibutuhkan karena 

kapsul yang biasa beredar di pasaran lebih banyak 

syubhatnya (meragukan), maka cangkang kapsul  rumput 

                                                           
68 “Unair Miliki Teaching Industry Cangkang Kapsul Rumput 

Laut” , Citipos, 1 Agustus 2019, https://citypost.id/30315-berita-unair-
miliki-teaching-industry-cangkang-kapsul-rumput-laut 

69“Unair Resmikan Teaching Industry Cangkang Kapsul Rumput 
Laut”, Republika, 1 Agustus 2019. https://republika.co.id/berita/ 
pvjwoe335/unair-resmikan-teaching-industry-cangkang-kapsul-
rumput-laut 

https://citypost.id/30315-berita-unair-miliki-teaching-industry-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://citypost.id/30315-berita-unair-miliki-teaching-industry-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://republika.co.id/berita/pvjwoe335/unair-resmikan-teaching-industry-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://republika.co.id/berita/pvjwoe335/unair-resmikan-teaching-industry-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://republika.co.id/berita/pvjwoe335/unair-resmikan-teaching-industry-cangkang-kapsul-rumput-laut
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laut ini akan menjadi solusi. Mesin dan peralatan 

produksi dihibahkan kepada Universitas Airlangga untuk 

pengembangan dan penelitian cangkang kapsul.70 

Bantuan mesin dari Kementerian Perindustrian ini yang 

menjadi wadah pengembangan potensi cangkang rumput 

laut dan mendorong lembaga pendidikan, perusahaan 

swasta dan banyak pihak untuk memproduksi cangkang 

kapsul dari bahan rumput lain selain untuk memenuhi 

kebutuhan lokal dan  juga sebagai jaminan kehalalan 

produk.  

           Diresmikannya teaching industry cangkang kapsul 

berbasis rumput laut tersebut  mempunyai banyak 

keuntungan bagi masyarakat. Itu tak lain karena 

cangkang kapsul berbahan baku rumput laut, lebih 

terjamin kehalalannya dibandingkan cangkang kapsul 

yang menggunakan bahan baku gelatin. Selama ini 

cangkang terbuat dari gelatin yang berasal dari hewani  

yang merupakan produk hidrolisis kolagen berasal dari 

kulit, jaringan, dan tulang sapi, kerbau, atau babi 

sehingga  kehalalannya Sehingga jaminan halal produk 

cangkang kapsul impor masih dipertanyakan  dan belum 

dapat dipertanggungjawabkan. Cangkang kapsul obat 

dari gelatin menimbulkan pro kontra. Bahan utamanya 

yang berbasis gelatin diambil dari tulang hewan yang 

belum bisa dipastikan kehalalannya. Untuk itu, hal ini 

menjadi tantangan Unair untuk bisa menyediakan 

                                                           
70 “Khofifah; Cangkang Kapsul Rumput Laut 100% Halal”, 

Surababaya Inside, 1 Agustus 2019, https://surabayainside.com/ 
khofifah-cangkang-kapsul-rumput-laut-100-halal/ 

https://surabayainside.com/khofifah-cangkang-kapsul-rumput-laut-100-halal/
https://surabayainside.com/khofifah-cangkang-kapsul-rumput-laut-100-halal/
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teknologi industri cangkang kapsul dari rumput laut 

pertama di Indonesia.  

             Selain faktor kehalalan, cangkang kapsul berbahan 

baku rumput laut yang dikembangkan Unair, berkategori 

industri bersih karena tidak ada bahan yang terbuang. 

Sisa pengolahan cangkang kapsul berbahan baku rumput 

laut yang tidak digunakan, nantinya akan didaurulang 

menjadi gelas, sedotan, mangkok, piring, dll.  Sehingga 

industri  termasuk dalam kategori clean industry karena 

bersifat recycle serta zero waste71 mengingat tidak ada 

bahan yang terbuang dimana sisa pengolahan cangkang 

kapsul berbahan baku rumput laut didaur ulang. Jadi 

prosesnya dapat dilakukan sampai dengan produk akhir 

tanpa sampah.72 Dalam industri ini juga ada quality 

control berupa sortir produk. Produk cangkang kapsul 

yang rusak akan disortir dan tidak dijual. Produk sortiran 

juga akan langsung direcycle sehingga tidak menjadikan 

sumber sampah baru sehingga sesuai dengan Penerapan 

green and clean industry. Saat ini semakin dibutuhkan 

proses industriyang zero waste seperti yang dilakukan 

pada industri cangkang kapsul rumput lau Universitas 

Airlangga sehingga kegiatan hulu hilirnya sangat penting 

untuk terus direplikasi di banyak tempat.  

                                                           
71 “Gubernur Khofifah Resmikan Industri Cangkang Kapsul 

Berbasis Rumput Lautdi UNAIR” , BeritaLima, 1 Agustus 2019. 
https://beritalima.com/gubernur-khofifah-resmikan-industri-
cangkang-kapsul-berbasis-rumput-lautdi-unair/ 

72 Amaluddin, “Cangkang Kapsul Buatan Unair Lebih Terjamin 
Kehalalannya”, Medcom, 1 Agustus 2019. https://www.medcom.id/ 
pendidikan/news-pendidikan/GKdRO1Eb-cangkang-kapsul-buatan-
unair-lebih-terjamin-kehalalannya 

https://beritalima.com/gubernur-khofifah-resmikan-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-lautdi-unair/
https://beritalima.com/gubernur-khofifah-resmikan-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-lautdi-unair/
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdRO1Eb-cangkang-kapsul-buatan-unair-lebih-terjamin-kehalalannya
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdRO1Eb-cangkang-kapsul-buatan-unair-lebih-terjamin-kehalalannya
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdRO1Eb-cangkang-kapsul-buatan-unair-lebih-terjamin-kehalalannya
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            Produk cangkang kapsul dari rumput laut ini 

prospeknya bagus karena  bahan baku tersedia 

melimpah. Bahan baku rumput laut yang digunakan, 

didatangkan dari Probolinggo. Unair juga sedang 

mengembangkan marine station di Banyuwangi untuk 

kemudian bisa menghasilkan rumput laut. Hal ini 

menunjukkan bahwa industri cangkang kapsul yang 

dikembangkan Unair ini adalah industri yang 

menghidupkan dari sektor hulu hingga hilir.  

           Selain itu prospeknya bagus karena bahan baku 

melimpah, industri cangkang kapsul rumput laut 

memiliki  pangsa pasar yang  besar. Kebutuhan cangkang 

kapsul di Indonesia sebesar 16 miliar per tahun,  baru 5 

miliar yang bisa dipenuhi industri dalam negeri, sisanya 

11 miliar masih impor.73 Fasilitas Teaching Industry 

rumput laut dibangun untuk pengembangan dan 

penelitian cangkang kapsul berbahan dasar rumput laut 

yang sekaligus diharapkan dapat berperan dalam 

pemenuhan kebutuhan cangkang kapsul nasional.74 

         Dengan adanya produk cangkang kapsul berbahan 

rumput lain akan mengurangi ketergantungan impor 

bahan baku obat. Selama ini untuk produksi obat kapsul 

berbahan gelatin, perusahaan farmasi di Indonesia 

mengimpor cangkang kapsulnya dari Eropa, India,  

                                                           
73 “Unair Resmikan Pabrik Cangkang Kapsul Rumput Laut”, Radar 

Surabaya, 2 Agustus 2019. https://radarsurabaya.jawapos.com/ 
read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-
rumput-laut 

74Widi Suparwedi,  “Teaching Industry Cangkang Kapsul”, Neraca, 
1 Agustus 2019, 

  https://www.neraca.co.id/article/120031/teaching-industry-
cangkang-kapsul 

https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://www.neraca.co.id/article/120031/teaching-industry-cangkang-kapsul
https://www.neraca.co.id/article/120031/teaching-industry-cangkang-kapsul
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Bangladesh, Thailand dan beberapa negara lainnya.75 

Kebutuhan dalam negeri mencapai 16 miliar butir 

cangkang kapsul per tahun.76  Dengan mengurangi 

ketergantungan impor obat atau bahan baku obat dari 

negara lain, diharapkan mampu mendukung program 

meningkatkan kemandirian obat nasional.   Teaching 

industry  rumput laut yang dikembangkan Universitas 

Airlangga, kapasitas produksi satu mesin yang dimiliki 

bisa memproduksi 3,8 juta cangkang kapsul per hari. Tapi 

untuk tahap awal produksi ditarget 3 juta cangkang 

kapsul per hari, 77    jika satu tahun dapat memghasilkan 

sekitar 900 juta-1 miliar cangkang kapsul.78 Kapasitas 

sebenarnya bisa mencapai 8 juta cangkang kapsul per 

hari, tetapi Universitas Airlangga secara bertahap  

memproduksinya.79 Dengan produksi yang terus 

menerus, Universitas Airlngga menargetkan dapat  

                                                           
75 “Cangkang Kapsul Rumput Laut Lebih Terjamin Kehalalannya”, 

Hidayatullah.Com, 1 Agustus 2019, https://www.hidayatullah.com/ 
berita/nasional/info-halal/read/2019/08/01/168568/cangkang-
kapsul-rumput-laut-lebih-terjamin-kehalalannya.html 

76 “Unair Resmikan Industri Cangkang Kapsul Rumput Laut”, 
Koran Jakarta, 2 Agustus 2019, http://www.koran-jakarta.com/unair-
resmikan-industri-cangkang-kapsul-rumput-laut/ 

77 “Unair Resmikan Industri Cangkang Kapsul Berbasis Rumput 
Laut”, Gatra, 2 Agustus 2019, https://www.gatra.com/detail/news/ 
434501/technology/unair-resmikan-industri-cangkang-kapsul-
berbasis-rumput-laut 

78 “UNAIR Kembangkang Industri Cangkang Kapsul Dari Rumput 
Laut”, Josstoday, 1 Agustus 2019. http://www.josstoday.com/read/ 
2019/08/01/53431/UNAIR_Kembangkang_Industri_Cangkang_Kaps
ul_Dari_Rumput_Laut 

79Lukman Hakim, “Ada Industri Cangkang Kapsul Berbasis 
Rumput Laut di Unair”, SindoNews, 2 Agustus 2019.https://jatim. 
sindonews.com/read/13141/1/ada-industri-cangkang-kapsul-
berbasis-rumput-laut-di-unair-1564654114 

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2019/08/01/168568/cangkang-kapsul-rumput-laut-lebih-terjamin-kehalalannya.html
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2019/08/01/168568/cangkang-kapsul-rumput-laut-lebih-terjamin-kehalalannya.html
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2019/08/01/168568/cangkang-kapsul-rumput-laut-lebih-terjamin-kehalalannya.html
http://www.koran-jakarta.com/unair-resmikan-industri-cangkang-kapsul-rumput-laut/
http://www.koran-jakarta.com/unair-resmikan-industri-cangkang-kapsul-rumput-laut/
https://www.gatra.com/detail/news/434501/technology/unair-resmikan-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-laut
https://www.gatra.com/detail/news/434501/technology/unair-resmikan-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-laut
https://www.gatra.com/detail/news/434501/technology/unair-resmikan-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-laut
http://www.josstoday.com/read/2019/08/01/53431/UNAIR_Kembangkang_Industri_Cangkang_Kapsul_Dari_Rumput_Laut
http://www.josstoday.com/read/2019/08/01/53431/UNAIR_Kembangkang_Industri_Cangkang_Kapsul_Dari_Rumput_Laut
http://www.josstoday.com/read/2019/08/01/53431/UNAIR_Kembangkang_Industri_Cangkang_Kapsul_Dari_Rumput_Laut
https://jatim.sindonews.com/read/13141/1/ada-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-laut-di-unair-1564654114
https://jatim.sindonews.com/read/13141/1/ada-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-laut-di-unair-1564654114
https://jatim.sindonews.com/read/13141/1/ada-industri-cangkang-kapsul-berbasis-rumput-laut-di-unair-1564654114
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memenuhi 15 persen dari total kebutuhan cangkang 

kapsul di Indonesia.80 Terkait pemasaran cangkang 

kapsul berbahan baku rumput laut tersebut, Universitas 

Airlangga telah menjalin kerja sama dengan berbagai 

industri farmasi di Indonesia. Di antaranya dengan 

Kapsulindo dan Kimia Farma serta meningkatkan MoU 

dari kerjasama kemitraan ke  kerjasama penggunaan.    

          Hadirnya teaching industry cangkang kapsul 

berbasis rumput laut itu membuktikan bahwa perguruan 

tinggi di Indonesia melalui Universitas Airlangga dapat 

membuat suatu produk yang mampu bersaing dengan 

produk asing. Cangkang kapsul rumput laut yang 

diproduksi Universitas Airlangga  tidak hanya  terjamin  

kehalalannya,  tapi juga kualitasnya karena telah melalui  

tahapan penelitian yang  tidak mudah  dan telah melalui 

rangkaian uji laboratorium. Sebelum diluncurkan, produk 

cangkang kapsul rumput laut telah melalui serangkaian 

penelitian panjang, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah 

hingga dibuktikan di sejumlah laboratorium.   

             Hadirnya teaching industry juga menjadi bukti 

bahwa reseach and development (R & D) dalam kegiatan 

akademik di Universitas  dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 

R&D di perguruan tinggi tidak  dapat dianggap enteng 

karena kemajuan industri membutuhkan update R&D 

secara terusmenerus. Di kampus banyak hasil riset 

berbagai bidang keilmuan, namun seringkali hasil riset di 

                                                           
80 Hilda Meilisa Rinanda, “Melihat Industri Cangkang Kapsul dari 

Rumput Laut Milik Unair”, Detik News, 1 Agustus 2019. 
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4648391/melihat-
industri-cangkang-kapsul-dari-rumput-laut-milik-unair 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4648391/melihat-industri-cangkang-kapsul-dari-rumput-laut-milik-unair
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4648391/melihat-industri-cangkang-kapsul-dari-rumput-laut-milik-unair
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berbagai perguruan tinggi belum berseiring dengan 

kebutuhan DUDI  (Dunia Usaha Dunia Industri) sehingga 

pengembangannya belum menjadi produk jadi dan 

diproduksi secara masif.  Sehingga   yang dibutuhkan 

adalah menghubungkan dunia penelitian dengan dunia 

usaha dan industri agar menjamin terserapnya produk 

hasil penelitian perguruan tinggi di Jawa Timur. 

                Dari sisi efesiensi biaya, pemanfaatan rumput 

laut menjadi cangkang kapsul membutuhkan biaya 

produksi yang relatif  murah. Sehingga harga cangkang 

kapsul rumput laut yang dikembangkannya dapat 

bersaing dengan cangkang kapsul dari gelatin yang ada 

di pasaran Saat ini harga keduanya  relatif kurang lebih 

sama yaitu  rumput laut seharga Rp30, yang dari gelatin 

juga Rp30.81 Namun diprediksi bahwa tahap selanjunya 

industri pengembangan rumput laut menjadi cangkang 

kapsul ini relatif lebih murah dari   harga gelatin, bisa 

diturunkan sampai sepertiga.82  Hal ini tentunya dapat  

menjadi pilihan alternatif sehingga akan mengurangi 

impor dan ketergantungan  cangkang kapsul berbahan 

gelatin yang berasal dari luar negeri sehingga industri 

cangkang kapsul mampu mensubtitusi cangkang kapsul 

yang selama ini diimpor dan berbahan baku gelatin. 

                                                           
81 Fiqih Arfani, Willy Irawan, “Gubernur Jatim resmikan industri 

cangkang kapsul berbasis rumput laut”, Todayline, 1 Agustus 2019. 
https://today.line.me/id/pc/article/Gubernur+Jatim+resmikan+ind
ustri+cangkang+kapsul+berbasis+rumput+laut-zY7elP 

82“Dosen UNAIR Ciptakan Cangkang Kapsul dari Rumput Laut”, 
Kemenristekdikti, 1 Agustus 2019. https://www. ristekdikti.go.id/info-
iptek-dikti/dosen-unair-ciptakan-cangkang-kapsul-dari-rumput-
laut/#I3HfUK3dpsLBMQrZ.99 

https://today.line.me/id/pc/article/Gubernur+Jatim+resmikan+industri+cangkang+kapsul+berbasis+rumput+laut-zY7elP
https://today.line.me/id/pc/article/Gubernur+Jatim+resmikan+industri+cangkang+kapsul+berbasis+rumput+laut-zY7elP
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              Industri cangkang kapsul rumput laut  

bermanfaat tidak hanya berkait langsung dengan sediaan 

farmasi melaingkan juga penguatan kesejahteraan  petani 

rumput laut.  Dengan adanya industri cangkang kapsul 

dari rumput laut dapat membantu mengembangkan 

perekonomian daerah pesisir. Penggunaan rumput laut 

sebagai bahan baku utama turut menunjang 

perekonomian di pesisir mengingat Indonesia memiliki 

pantai terpanjang kemudian iklim sangat mendukung 

rumput laut di Indonesia, sehingga berpotensi besar 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi 

rumput laut tropis Indonesia ini sangat besar, bahkan 

terbesar di dunia (nomor dua setelah China).  Potensi ini 

yang harus kita kembangkan agar tidak hanya dijual 

mentah, tapi diolah sehingga nilai jualnya lebih tinggi. 

Peran kontribusi dalam produk jadi masih harus 

ditingkatkan.  

         Dengan diversifikasi produk rumpur laut dalam 

bentuk cangkang kapsul, diharapkan rumput laut tidak 

hanya dipanen dan dijual mentah. Sehingga dapat diolah, 

dikemas baru dijual dengan nilai jualnya bisa sangat 

tinggi. Hal ini akan mendukung program Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur untuk menggalakkan program petik, 

olah, kemas dan jual. Apalagi Jawa Timur ini 

memberikan kontribusi 10 persen dari total produksi 

rumput laut nasional, bahkan ada yang diekspor.83 

Namun ekspor yang dilakukan baru dalam tahap ekspor 

                                                           
83“Unair Resmikan Pabrik Cangkang Kapsul Rumput Laut”, Radar 

Surabaya, 2 Agustus 2019. https://radarsurabaya.jawapos.com/ 
read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-
rumput-laut 

https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-rumput-laut
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/08/02/149155/unair-resmikan-pabrik-cangkang-kapsul-rumput-laut
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raw material   atau mentah sehingga sehingga nilai 

jualnya rendah. Sehingga pentinga untuk dikembangkan   

meningkatkan nilai jual rumput laut adalah petik olah 

kemas jual agat nilai jualnya dapat meningkat pesat. 

Industri cangkang kapsul ini diharapkan dapat 

menghidupkan pemanfaatan rumput laut menjadi 

bernilai jual tinggi sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani rumput laut, khususnya yang ada di 

Jawa Timur. Pengembangan industri cangkang kapsul 

rumput laut dapat meningkatkan produksi dan ekonomi 

rakyat. Sehingga, produksi cangkang kapsul secara besar-

besaran akan mengurangi impor dan dapat menambah 

penghasilan bagi masyarakat Indonesia sendiri. 
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BAB VI 

PENATAAN DAN REGULASI OBAT 

BERBASIS TANAMAN LOKAL  

RUMPUT LAUT 

 

Penataan dan Regulasi Melalui Rezim Paten 

          Rumput laut memiliki potensi yang besar untuk 

dimanfaatkan sebagai obat atau bahan baku  obat,  

sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang efektif. 

Apabila rumput laut tersebut dikembangkan melalui 

serangkaian penelitian dan pengembangan sehingga 

dihasilkan invensi, maka  perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual  menjadi salah satu bentuk perlindungan yang 

dapat diberikan, terutama  melalui Paten. Paten ini 

sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten). 

        Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Paten, Paten adalah 

hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor 

atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka 

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut 

atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

inventor  adalah seorang atau beberapa orang yang secara 

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke 
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dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi ( Pasal 1 

Angka 3 UU Paten). Sementara yang dimaksud dengan 

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 

(Pasal 1 Angka 2 UU Paten).   

          Untuk dapat dilindungi Paten, maka invensi berupa 

obat yang berasal tanaman lokal rumput laut harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam 

Pasal 3 Ayat (1) UU Paten bahwa Paten  diberikan untuk 

Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan 

dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan jika ingin 

mendapatkan perlindungan Paten sederhana maka harus 

memenuhi syarat baru, pengembangan dari produk atau 

proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam 

industry (Pasal 3 Ayat (2) UU Paten). 

          Salah satu persyaratan agar obat yang berasal dari 

tanaman lokal rumput laut dapat dilindungi paten adalah 

bahwa invensi atas obat tersebut bersifat baru. Menurut 

Pasal 5 Ayat (1) UU Paten, invensi dianggap baru jika 

pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama 

dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. 

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan 

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 seorang ahli untuk melaksanakan 

Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. 

tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan 
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Hak Prioritas (Pasal 5 Ayat (2) UU Paten).  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 (Pasal 1 Angka 10 UU 

Paten). Sedangkan yang dimaksud dengan tanggal 

penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan 

yang telah memenuhi persyaratan minimum (Pasal 1 

Angka 9 UU Paten). Pasal 34 Ayat (1) UU Paten 

menyebutkan bahwa, permohonan yang telah memenuhi 

persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan 

dicatat oleh Menteri.  Menurut Pasal 34 Ayat (2) UU 

Paten, persyaratan minimum yang dimaksud meliputi 

persyaratan mengenai:  

a. bukti pembayaran biaya Permohonan 

b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 Ayat (1), yaitu : permohonan   yang paling sedikit 

memuat:  

1) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;  

2) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan 

Inventor;  
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3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan 

Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan 

badan hukum;  

4) nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal 

Pemohon adalah badan hukum;  

5) nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal 

Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan  

6) nama negara dan Tanggal Penerimaan 

Permohonan yang pertama kali dalam hal 

Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 

 

c. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (2)  yang harus dilampiri persyaratan:  

1) judul Invensi;  

2) deskripsi tentang Invensi;  

3) klaim atau beberapa klaim Invensi;  

4) abstrak Invensi;  

5) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang 

diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika 

Permohonan dilampiri dengan gambar;  

6) surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan 

melalui Kuasa;  

7)  surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh 

Inventor;  

8) surat pengalihan hak kepemilikan Invensi 

dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon 

yang bukan Inventor; dan  

9) surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal 

Permohonan terkait dengan jasad renik. 
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                Pasal 5 Ayat (1) UU Paten mengatur bahwa 

invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, 

Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang 

diungkapkan sebelumnya. Selanjutnya menurut Pasal 

5 Ayat (3) UU Paten, teknologi yang diungkapkan 

sebelumnya mencakup dokumen Permohonan lain 

yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada 

atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan 

susbtantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal 

Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal 

Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.  

Namun menurut Pasal 6 Ayat (1) UU Paten, Invensi 

tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu 

paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal 

Penerimaan, Invensi telah:  

a.  dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau 

dalam suatu pameran yang diakui sebagai 

pameran resmi, baik yang diselenggarakan di 

Indonesia maupun di luar negeri;  

b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh 

Inventornya dalam rangka percobaan dengan 

tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau  

c. diumumkan oleh Inventornya dalam:  

1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap 

ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; 

dan/atau  

2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil 

penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga 

penelitian. 
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Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal 

Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan 

cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 

Invensi tersebut (Pasal 6 Ayat (2) UU Paten). 

          Persyaratan lain yang harus dipenuhi agar invensi 

berupa obat yang berasal dari tanaman lokal rumput laut 

dapat dilindungi Paten adalah invensi tersebut 

mengandung langkah inventif (Pasal 3 UU Paten). 

Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU Paten, Invensi mengandung 

langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang 

mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik 

merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang 

tidak dapat diduga sebelumnya 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 (Pasal 7 Ayat (2) UU 

Paten). 

          Selanjutnya persyaratan lain yang harus dipenuhi 

agar berupa obat yang berasal dari tanaman lokal rumput 

laut dapat dilindungi Paten menurut Pasal 3 UU Paten 

adalah bahwa invensi tersebut dapat diterapkan dalam 

industri. Menurut Pasal 8 UU Paten Invensi dapat 

diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat 

dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan 

dalam Permohonan. 

             Selain harus memenuhi persyaratan subtantif  

sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU Paten, agar 
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invensi berupa obat yang berasal dari tanaman lokal 

rumput laut dapat dilindungi Paten,  invensi atas obat 

tersebut tidak termasuk invensi yang tidak dapat diberi 

paten. Menurut Pasal 9,  Invensi yang tidak dapat diberi 

Paten meliputi:  

a. proses atau produk yang pengumuman, 

penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, agama, 

ketertiban umum, atau kesusilaan;  

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan 

dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap 

manusia dan/atau hewan;  

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan 

matematika;  

d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau  

e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi 

tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis 

atau proses mikrobiologis. 

Lebih lanjut, agar invensi berupa obat yang berasal dari 

tanaman lokal rumput laut dapat dilindungi Paten,  

invensi atas obat tersebut tidak termasuk pengecualian  

invensi sebagiamana diatur di dalam Pasal 4, bahwa 

invensi  tidak mencakup :  

a. kreasi estetika;  

b. skema;  

c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:  

1. yang melibatkan kegiatan mental;  

2. permainan; dan  

3. bisnis.  
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d. aturan dan metode yang hanya berisi program 

komputer; e. presentasi mengenai suatu informasi; dan  

f. temuan (discovery) berupa:  

1. penggunaan baru untuk produk yang sudah 

ada dan/ atau dikenal; dan/atau  

2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang 

tidak menghasilkan peningkatan khasiat 

bermakna dan terdapat perbedaan struktur 

kimia terkait yang sudah diketahui dari 

senyawa. 

Untuk dapat dilindungi paten, invensi berupa obat yang 

berasal dari tanaman lokal rumput laut 

 

Penataan dan Regulasi  di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) Lainnya 

         Selain diatur di dalam UU Paten, perlindugan obat 

yang berasal dari tanaman lokal rumput laut juga telah 

ditata dan diatur regulasinya di dalam peraturan 

perundang-undangan bidang HKI lainnya di luar rezim 

paten. Peraturan perundang-undangan di bidang HKI 

yang memungkinkan melindungi obat yang berasal dari 

tanaman lokal rumput laut antara lain dapat dilihat di 

dalam perlindungan varitas tanaman, Indikasi Geografis,  

Hak Cipta, dan Rahasia Dagang.  Peraturan perundang-

undangan yang dimaksud meliputi Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varitas Tanaman 

(selanjutnya disebut UU Varitas tanaman), Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan 

Indikasi Geografis), Undang Undang Nomor 20 Tahun 
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2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak 

Cipta) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000  

Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU 

Rahasia Dagang). 

         

A. Penataan dan Regulasi Melalui Perlindungan 

Varietas  Tanaman 

              Tanaman lokal rumput laut antara lain dapat 

diberi perlindungan melalui perlindungan varietas 

tanaman yang telah ada pengaturannya di dalam 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang  

Perlindungan Varitas Tanaman (UU PVT)  Perlindungan 

varitas tanaman diberikan untuk varitas tanaman yang 

baru, unik, seragam dan stabil. Suatu varitas dianggap 

baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak 

perlindungan varitas tanaman, bahan perbanyakan atau 

hasil panen dari varitas tanaman tersebut belum pernah 

diperdagangkan. Dianggap unik, jika varitas tersebut 

dapat dibedakan secara jelas dengan varitas yang lain 

yang keberadaannya sudah diketahui umum. Dianggap 

seragam, apabila sifat-sifat utama atau penting pada 

varitas terbukti seragam dan dianggap stabil apabila sifat-

sifat tersebut tidak mengalami perubahan setelah 

ditanam berulang-ulang atau diperbanyak  melalui siklus 

perbanyakan khusus.84 

           Jika melihat syarat tersebut, untuk  tanaman lokal 

rumput laut yang tradisional akan kesulitan 

memdapatkan perlindungan varitas tanaman karena 

terganjal unsur kebaruan.  Untuk itu jika ingin dilindungi 

                                                           
       84Pasal 2 UU PVT. 
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melalui perlindungan varitas tanaman, maka perlu 

dikembangkan tanaman lokal melalui serangkaian 

kegiatan penelitian dan pengujian untuk menghasilkan 

varitas baru.   

             Berkaitan dengan tanaman lokal, Pasal 7  Ayat (1) 

UU PVT mengatur bahwa varietas lokal milik masyarakat 

dikuasai oleh negara. Yang dimaksud varietas lokal 

menurut Penjelan Pasal 7 Ayat (1) UU  PVT  adalah 

varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun 

temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat. 

Dalam hal ini tanaman rumput laut bisa dikategorikan 

sebagai varietas asal menurut pasal 7 Ayat (1) UU PVT 

karena dibudidayakan oleh petani Indonesia dan menjadi 

milik masyarakat,  sehingga penguasaannya dilakukan 

oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) bahwa  

penguasaan oleh Negara dilaksanakan oleh Pemerintah. 

Berkaitan dengan penguasaan tersebut, pemerintah 

berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas 

lokal. Menurut Pasal 7 Ayat (4) UU PVT, penamaan, 

pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal serta instansi 

yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih 

lanjut oleh Pemerintah. Hanya saja pengaturan lebih 

lanjut sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (4) UU 

PVT belum ada. Sehingga tidak ada kejelasan tentag siapa 

yang dimaksud dengan pemerintah? Instansi manakah 

yang mewakili pemerintah dalam penguasaan tanaman 

lokal? Pasal 7 UU PVT tidak menentukan dengan tegas 

instansi mana yang berwenang, selain itu juga belum ada 

aturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 
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7 Ayat (4). Apakah bisa diartikan bahwa Kantor 

Perlindungan Varitas Tanaman yang mempunyai 

kewenangan untuk penguasaan varietas lokal? Karena 

menurut Pasal 1 Ayat (9)  UU PVT Kantor Perlindungan 

Varietas Tanaman merupakan unit organisasi di 

lingkungan Departemen Pertanian yang melakukan tugas 

dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas 

Tanaman. 

            Apabila dibandingkan dengan pengaturan 

kekayaan tradisional yang diatur di dalam UU Hak Cipta, 

Pasal 38    UU Hak Cipta secara tegas menyebutkan 

bahwa: Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional 

dipegang oleh Negara (Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta).  

Menurut Penjelasan Pasal 38, yang dimaksud dengan 

"ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau 

kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:  

a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang 

berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema 

dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya 

sastra ataupun narasi informatif;  

b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau 

kombinasinya;  

c. gerak, mencakup antara lain, tarian;  

d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan 

sandiwara rakyat;  

e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga 

dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan 

seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, 

kertas, tekstil, dan lain-1ain atau kombinasinya; dan  

f. upacara adat. 



76|  

Sebagai pemegang hak, negara wajib 

menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi 

budaya tradisional (Pasal 38 Ayat (2) UU Hak Cipta). 

Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

pengembannya (Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta). Namun 

seperti halnya UU PVT, UU Hak Cipta juga tidak 

menetapkan siapa wakil dari negara? Tidak ditegaskan 

instansi mana yang menjadi representasi dari negara?. 

            Di dalam UU Hak Cipta yang lama, khususnya  di 

dalam pasal 10 disebutkan daya berlakunya ketentuan 

tersebut dengan mengatur bahwa warga negara asing 

yang akan mengumumkan dan memperbanyak karya 

tradisional harus meminta izin kepada instansi yang 

berwenang, meskipun memang  belum ada kejelasan 

instansi yang dimaksud. Hal ini berarti Pasal 10 UU Hak 

Cipat ditujukan untuk menghindari ekploitasi karya 

tradisional oleh pihak asing. Sedangkan kalau kita 

melihat Pasal 7 UU rahasia dagang maupun UU Hak 

Cipta yang baru tidak disebutkan dengan jelas jika ada 

pihak asing yang akan mengekploitasi varietas lokal yang 

dimaksud atau menggunakan kekayaan tradisional milik 

masyarakat lokal. 

          Permasalahan lain juga terlihat dengan tidak 

diaturnya jangka perlindungan untuk varietas lokal yang 

dikuasai negara dalam UU rahasia dagang. Apabila kita 

bandingkan dengan Pasal 60 Ayat (1) UUHC diatur jelas 

bahwa kekayaan tradisional yang hak ciptanya dikuasai 

negara   dilindungi tanpa batas waktu. Dalam hal ini 

apakah bisa dianalogikan seperti ketentuan Pasal 60 
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UUHC bahwa untuk varietas lokal jangka waktu 

perlindungan tanpa batas waktu?  

             

B. Penataan dan  Regulasi Melalui Rahasia Dagang   

          Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2000 

tentang  Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU  

Rahasia Dagang) rahasia dagang adalah informasi yang 

tidak diketahui oleh umum di bidang tehnolog dan atau 

bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 

kegiatan usaha  dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 

Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang 

meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode 

penjualan atau informasi lain di bidang tehnologi 

dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak 

diketahui oleh masyarakat umum.  

           Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila 

informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai 

ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya 

sebagaimana mestinya.Informasi dianggap bersifat 

rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh 

pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh 

masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonmi 

apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat 

digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang 

bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan 

secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga 

kerahasiaannya apabila pihak pemilik atau para pihak 

yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah 

yang layak dan patut. 
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           Kemungkinan perlindungan rahasia dagang untuk 

obat yang berasal dari tanaman lokal rumput lain  sangat  

terbuka. Hal ini mengingat bahwa Informasi yang 

berkaitan dengan khasiat obat pada tanaman lokal 

rumput laut itu sendiri  sangat bernilai ekonomi tinggi, 

misalnya informasi tentang khasiat  tanaman obat dan 

bagaimana cara meracik atau meramunya sangat 

bermanfaat untuk pembuatan obat atau jamu guna 

menyembuhkan berbagai penyakit dan bahan kosmetik.   

           Kendalanya adalah pada aspek kerahasiaan 

informasi tentang khasiat dan cara meramu tanaman 

lokal rumput laut sehingga menghasilkan obat atau jamu 

tradisional. Mengingat sifatnya yang komunal, anggota 

masyarakat yang tahu manfaat  serta khasiat dari 

tanaman lokal rumput laut dan cara meraciknya 

umumnya akan memberitahu dan menularkan 

pengetahuannya tersebut kepada anggota masyarakat 

yang lain sehingga unsur rahasia dan menjaga 

kerahasiaan dari manfaat  tanaman lokal rumput laut dan 

cara peracikannya menjadi hilang. 

                 

C. Penataan dan Regulasi Mengenai Indikasi 

Geografis   

           Dalam pasal 22 (1) TRIPs  disebutkan  apa yang 

dimaksud dengan Indikasi Geografis : “Geographical 

indications are, indications which identify a good as originating 

in the territory of a member (WTO) or a region or locality in 

that territory, where a given quality, reputation or other 

characteristic of the good is essentially attributable to its 

geographical origin”. 
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             Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang  

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi 

Geografis). Selain itu terdapat pula pengaturan Indikasi 

Geografis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (selanjutnya 

disebut PP Indikasi Geografis). Dimasukkannya Indikasi 

Geografis dalam rezim hukum merek dikarenakan 

indikasi geografis juga merupakan tanda pembeda seperti 

merek, hanya saja untuk Indikasi Geografis tanda ini 

dikaitkan dengan faktor geografis. 

              Menurut  Pasal 1 Angka 6 UU Merek dan Indikasi 

Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang 

menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk 

yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor 

alarn, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor 

tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik 

tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. 

Definisi yang hampir sama juga diatur di dalam Pasal 1 

Angka 1 PP Indikasi Geografis bahwa Indikasi-geografis 

adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu 

barang, yang karena faktor lingkungan geografis 

termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi 

dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas 

tertentu pada barang yang dihasilkan. Perbedaan dari 

kedua definisi tersebut terlihat dari sedikit perbedaan isi 

redaksi terutama pada efek dari faktor alam, faktor 

manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut pada 

barang yang dihasilkan. Definisi di dalam UU Merek dan 

Indikasi Geografis menyebutkan bahwa efek faktor alam, 
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faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut 

akan memberikan “reputasi, kualitas, dan karakteristik” 

tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. 

Sedangkan PP Indikasi Geografis menyebutkan bahwa 

bahwa efek faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi 

kedua faktor tersebut akan memberikan memberikan “ciri 

dan kualitas” tertentu pada barang yang dihasilkan. 

Perbedaan lain yang terdapat di dalam definisi tersebut 

juga terlihat pada penyebutan barang dan atau produk 

yang dihasilkan (UU Merek dan Indikasi Geografis), 

sedangkan di PP Indikasi Geografis hanya disebutkan 

barang yang dihasilkan, tidak menyebutkan produk. 

            Oleh karena itu, Pasal 61 Ayat (2) UU Merek dan 

Indikasi Geografis mengatur bahwa Indikasi Geografis 

dapat dihapus jika:  

a. reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi 

dasar diberikannya pelindungan Indikasi 

Geografis pada suatu barang sudah tidak ada lagi. 

b. Indikasi Geografis tersebut bertentangan dengan 

perundang-undangan, dan ketertiban umum; 

ideologi moralitas, negara, agama, peraturan 

kesusilaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 

Ayat (1) huruf a. 

             Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis 

dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada 

barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa 

nama tempat, daerah atau wilayah; kata, gambar huruf 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nama tempat 

dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta 

geografis, atau nama yang karena pemakaian secara terus 
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menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal 

barang yang bersangkutan. 

             Produk yang dilindungi Indikasi Geografis 

meliputi : 

a. barang-barang yang dihasilkan oleh alam: 

b. barang-barang hasil kerajinan tangan; 

c. hasil industri lainnya. 

Produk yang dihasilkan oleh alam berupa antara 

lain produk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan 

kelautan. Contoh produk pertanian yang bernuansa 

Indikasi Geografis Indonesia antara lain: Salak Pondoh 

(Magelang), Apel Batu (Malang), Mangga Probolinggo, 

Markisa Medan, Beras Cianjur, dll. Di sektor perkebunan 

produk Indikasi Geografis Indonesia yang mempunyai 

reputasi baik antara lain  Lada Putih Muntok, Toraja Cofee, 

Java Cofee, Java Cocoa, Bali Vanila, Mollucas Spices, dll. 

Produk kehutanan yang terkenal adalah Madu Sumbawa, 

Kopi Luak Bali. Produk kelautan  yang dikenal adalah 

Bandeng Sidoarjo,  Rumput Laut . Sedangkan produk 

hasil kerajinan tangan  misalnya Bali Handicraft,  Batik 

Pekalongan, Batik Solo, Sarung Samarinda, Sarung 

Mandar, Songket Palembang, Ikat Tenun Sumbawa, 

Produk industri lainnya yang berupa makanan dapat 

berupa Oncom Bandung, Tahu Sumedang, Wingko Babat, 

Pudak Gresik, dll. 

         Tanaman lokal rumput laut merupakan salah satu 

produk hasil alam yang kemungkinan bisa dilindungi 

oleh Indikasi geografis. Tanaman lokal rumput laut dapat  

dilindungi  melalui perlindungan Indikasi Geografis 

apabila terdapat ciri  atau kualitas khusus/khas yang 
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disebabkan faktor lingkungan geografis termasuk faktor 

alam, faktor manusia, atau kombinasi  faktor alam dan 

manusia.         

            Apabila tanaman lokal rumput laut ingin 

dilindungi melalui perlindungan Indikasi Geografis, 

maka harus didaftakan. Menurut Pasal 53 UU Merek dan 

Indikasi Geografis, Indikasi Geografis dilindungi setelah 

Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. Untuk 

memperoleh pelindungan tersebut, Pemohon Indikasi 

Geografis harus mengajukan Permohonan kepada 

Menteri  (Pasal 53 Ayat (2).   

         Pemohon sebagaimana dimaksud merupakan:  

a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan 

geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang 

dan /atau produk berupa: 

1. sumber daya alam;  

2. barang kerajinan tangan; atau  

3. hasil industri.  

b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota. 

Salah satu hal baru yang terdapat di dalam UU Merek 

dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini adalah 

pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota 

menjadi pihak yang berhak mengajukan permohonan 

Indikasi Geografis. Pengaturan seperti ini tidak terdapat 

di dalam undang-undang merek sebelumnya. 

       Berbeda dengan merek yang pendaftarannya bisa 

dilakukan oleh perorangan baik satu orang atau beberapa 

orang, maupun  badan hukum. Pendaftaran Indikasi 

Geografis harus dilakukan oleh lembaga atau kelompok   
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Hal ini berarti juga hak ekslusif atas Indikasi Geografis 

akan diberikan kepada lembaga atau kelompok tersebut. 

         Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif 

yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak 

Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, 

kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar 

diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis 

tersebut masih ada (Pasal 1 Angka 7 UU Merek dan 

Indikasi Geografis). Di dalam Pasal 61 Ayat (1) UU Merek 

dan Indikasi Geografis,  Indikasi Geografis dilindungi 

selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik 

yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi 

Geografis pada suatu barang. Sedangkan Pasal 4 PP 

Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Indikasi-

geografis dilindungi selama karakteristik khas dan 

kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya 

perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.   

        Mengingat pendaftaran Indikasi Geografis menjadi 

syarat utama untuk diberikan perlindungan hukum, 

maka permohonan Indikasi Geografis harus 

memperhatikan syarat administratif dan syarat substantif 

sebagaimana diatur di dalam UU Merek dan Indikasi 

Geografis. Menurut Pasal 56 Ayat (1) Permohonan 

Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:  

a. bertentangan dengan perundang-undangan, dan 

ketertiban umum; ideologi moralitas, negara, agama, 

peraturan kesusilaan,  

b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai 

reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses 

pembuatan barang, danjatau kegunaannya; dan  
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c. merupakan  nama yang telah digunakan sebagai 

varietas tanaman dan digunakan bagi varietas 

tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan 

padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi 

geografis yang sejenis. 

Selain itu menurut Pasal 56 Ayau (2) UU Merek dan 

Indikasi Geografis, Permohonan Indikasi Geografis 

ditolak jika:  

a.  Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya; dan atau  

b.  memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan 

Indikasi Geografis yang sudah terdaftar. 

             

Penataan dan Regulasi  di Luar Rezim HKI 

           Rumput laut merupakan tanaman lokal tradisional 

Indonesia sehingga isu perlindungan hukum untuk 

pendayagunaan rumput laut menjadi obat erat terkait 

dengan perlindungan kekayaan tradisional Indonesia.  

Hanya saja sampai saat ini belum ada pengaturan tentang 

kekayaan tradisional dalam bentuk undang-undang.   

            Mengingat belum ada pengaturan secara khusus, 

perlindungan tanaman lokal  melalui rezim HKI terutama 

masih memungkinkan untuk diberlakukan  apabila 

berkaitan dengan hasil kreativitas intelektual. Namun 

dari  sepertinya sangat dipaksakan  apabila tanaman lokal  

berikut pengetahuan tradisional yang melekat di 

dalamnya dimasukkan dalam lingkup perlindungan HKI. 

Pada satu sisi hal ini disebabkan  ketidakmampuan  

tanaman lokal  berikut pengetahuan tradisional untuk 

memenuhi syarat-syarat yang diharuskan bidang HKI 
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seperti pada paten, rahasia dagang dan perlindungan 

varitas tanaman. Pada sisi yang lain sifat dasar dari HKI 

dan  tanaman lokal  berikut pengetahuan tradisional 

sangat berseberangan dan berlawanan. HKI merupakan 

konsep hak yang individualistik dan bersifat 

monopolistik yang memberi manfaat ekonomi hanya 

pada pemegang/pemilik HKI. Acuan utama dari HKI 

adalah komersialisasi atau manfaat ekonomi. Sedangkan 

pengetahuan tradisional  tidak mengenal hak individu. 

Pengetahuan tradisional diciptakan secara berkelompok 

yang berarti banyak orang yang memiliki. Pengetahuan 

tradisional yang dihasilkan pada umumnya bersifat sosial 

dan bersifat umum yang berarti siapa saja boleh 

menggunakan dan memanfaatkan.85  

             Mengingat sifat HKI yang individualistik dan 

pengetahuan tradisional yang komunal adalah fatal kalau 

memaksakan diri memasukkan tanaman lokal  berikut 

pengetahuan tradisional dalam bidang perlindungan 

HKI. Untuk itu perlu dicari formula lain untuk memberi 

perlindungan tanaman lokal berikut pengetahuan 

tradisional termasuk pengetahuan tradisional dari 

tanaman lokal tersebut. 

          Terkait dengan formula perlindungan, pemerintah 

baru melakukan penataan dan rancangan regulasi antara 

lain dengan  membuat rancangan undang-undang (RUU)  

untuk mengatur kekayaan tradisional yaitu dalam dua 

RUU yaitu RUU tentang pengetahuan tradisional dan 

                                                           
85 Soesmarkanto, Hak Individu Versus Hak Masyarakat,  Makalah 

disampaikan pada Lokakarya Peningkatan dan Perlindungan Aset 
Intelektual Daerah, Jakarta, Agustus 2002, h.1. 
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ekspresi budaya tradisional, RUU tentang pelestarian dan 

pemanfaatan sumber daya genetika.  

             Meskipun demikian,  jika ditelusuri terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tanaman lokal meskipun sifatnya sporadis dan 

belum komprehensif. Aturan tersebut tersebar 

diantaranya : 

 

Penataan dan Regulasi Melalui Penetapan Roadmap 

Pengembangan Industri Rumput Laut 

            Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2019 Tentang Peta Panduan (Road Map) 

Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 

2018- 2021 (Selanjutnya disebut Perpres 33/2019) 

mengatur mengenai penetapan Peta Panduan (Road Map) 

Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 

2018- 2021  (selanjutnya disebut Peta Panduan).  Menurut 

Pasal 1 angka 2 Peta Panduan terdiri dari 6 (enam) 

bagian, meliputi:  

a. Dasar Pemikiran; 

b. Faktor Strategis Pengembangan Industri Rumput Laut 

Nasional;  

c. Visi, Misi, Tujuan, dan Arah Kebijakan;  

d. Peta Panduan Pengembangan Industri Rumput Laut 

Tahun 2018-2021;  

e. Strategi, Program, dan Sasaran; dan  

f. Rencana Aksi Pengembangan Industri Rumput Laut 

Nasional. 

Peta Panduan dan Rencana Aksi Pengembangan Industri 

Rumput Laut Nasional Tahun 2018 telah dilaksanakan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Pasal 1 Angka 3 Perpres 33/2019.  

             Selanjutnya Pasal 2 mengatur bahwa Peta 

Panduan sebagaimana dimaksud   berfungsi sebagai: 

a. pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga non 

kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dan 

rencana kerja yang terkait pengembangan industri 

rumput laut nasional di bidang tugas masingmasing;  

b. pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota untuk 

menetapkan kebijakan percepatan dan rencana kerja yang 

terkait pengembangan industri rumput laut di wilayah 

masing-masing. Pasal 3 Peta Panduan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, dapat menjadi pedoman bagi 

badan usaha dalam menanamkan modal di Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

           Selanjutnya menurut Pasal 4 ayat (1), Pelaksanaan 

Peta Panduan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian.   Untuk membantu pelaksanaan 

tugas koordinasi   dapat dibentuk tim koordinasi yang 

terdiri dari kementerian dan lembaga non kementerian 

terkait, yang susunan keanggotaan dan tugasnya 

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Pasal 4 ayat (2). 

 

Penataan dan Regulasi Mengenai Pedoman Umum 

Pembudidayaan Rumput Laut 

          Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

1/KEPMEN-KP/2019 Tentang Pedoman Umum 

Pembudidayaan Rumput Laut (selanjutnya disebut 
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KEPMENKELPER Nomor 1/KEPMEN-KP/2019) diben-

tuk antara lain dalam rangka meningkatkan produksi dan 

produktivitas rumput laut secara berkelanjutan.  Rumput 

Laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang 

memiliki nilai strategis serta peluang usahanya 

menjanjikan untuk dikembangkan. Di Indonesia, 

penyebaran Rumput Laut berada hampir di seluruh 

wilayah perairan Indonesia, namun produksi Rumput 

Laut Indonesia sampai saat ini masih belum optimal dan 

menghadapi berbagai kendala antara lain keterbatasan 

bibit unggul, hama dan penyakit, dan menurunnya daya 

dukung lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran.   

        Produksi Rumput Laut dapat lebih dioptimalkan 

mengingat potensi dan prospek pasar produk Rumput 

Laut baik dalam negeri maupun untuk ekspor sangat 

terbuka lebar dan dibutuhkan oleh beberapa industri 

seperti industri farmasi, makanan, dan industri lainnya. 

Dalam rangka optimalisasi dan pencapaian produksi 

Rumput Laut, perlu penerapan metode dalam budidaya 

Rumput Laut yang disesuaikan dengan pendayagunaan 

lahan budidaya dengan tetap memperhatikan daya 

dukung perairan, sehingga dapat berimplikasi pada 

peningkatan produksi yang berdaya saing, peningkatan 

produksi untuk ketahanan pangan dan gizi, peningkatan 

pertumbuhan ekonomi nasional, dan keberlanjutan 

usaha.   

             Tujuan pedoman umum pembudidayaan Rumput 

Laut ini adalah sebagai pedoman bagi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, pelaku 

usaha, dan masyarakat untuk mengelola dan 
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mengembangkan budidaya Rumput Laut yang produktif, 

efisien, menguntungkan, bermutu, dan berkelanjutan. 

Sedangkan sasaran pedoman umum pembudidayaan 

Rumput Laut ini adalah:  

1. terwujudnya kebijakan pembangunan dan budidaya 

Rumput Laut yang lebih terarah dan operasional sesuai 

dengan wilayah peruntukkannya;  

2. terwujudnya penerapan pembangunan dan budidaya 

Rumput Laut yang berkelanjutan; dan  

3. meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas 

Rumput Laut, pendapatan pembudi daya ikan serta 

penerimaan devisa Negara dari ekspor.   

                 Mengenai Pembinaan pembudidayaan rumput 

laut diatur bahwa  

 1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai 

dengan kewenangannya melakukan pembinaan 

dalam rangka meningkatkan usaha budidaya 

Rumput Laut yang efektif dan berkelanjutan.  

2.    Pembinaan dilakukan secara berjenjang dengan 

tujuan peningkatan kompetensi manajemen, 

pemahaman teknis budidaya, pengelolaan dan 

pengendalian lingkungan, maupun kesadaran 

tentang pengendalian mutu melalui cara budidaya 

Rumput Laut yang baik.  

Sedangkan mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi 

pembudiayaan rumput laut diatur bahwa: 

 1. Monitoring dan evaluasi meliputi lokasi, prasarana, 

dan sarana, metode pembesaran Rumput Laut, 

pengelolaan kesehatan dan lingkungan Rumput Laut, 

manajemen sumber daya manusia, serta kelembagaan 
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dalam upaya penerapan cara budidaya Rumput Laut 

yang baik.  

2. Monitoring dan evaluasi dijadikan bahan 

pertimbangan dan rekomendasi bagi pelaksanaan 

kebijakan terkait kegiatan budidaya Rumput Laut dan 

dilakukan secara berjenjang oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah. 

              Di dalam Pedoman Pembudiayaan Rumput Laut 

antara lain diatur mengenai persyaratan  

1. Lokasi Faktor utama yang menentukan 

keberhasilan pembudidayaan Rumput Laut adalah 

pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi harus 

memperhatikan daya dukung perairan yang 

disesuaikan dengan metode budidaya yang akan 

digunakan. Daya dukung perairan untuk kegiatan 

pembudidayaan Rumput Laut diartikan sebagai 

kemampuan lingkungan perairan tersebut untuk 

menopang kehidupan dan pertumbuhan Rumput 

Laut secara optimal. Lokasi pembudidayaan 

Rumput Laut dapat dilakukan di perairan dan di 

daratan.      

             Lokasi pembudidayaan Rumput Laut 

secara umum di perairan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten/Kota atau Rencana 

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (RZWP3K);  
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b. tersedianya transportasi dan komunikasi 

yang memadai;  

c. mendapatkan sumber cahaya matahari 

yang cukup;  

d. berada pada Kawasan terhindar dari banjir 

rutin dan pengaruh pencemaran limbah 

bahan beracun dan berbahaya;  

e. harus terlindung dari gelombang, angin 

kencang, dan pergerakan air teratur;  

f. jauh dari muara sungai sehingga terhindar 

dari fluktuasi salinitas dan kekeruhan air;  

g. mudah terjangkau;  

h. tidak terdapat pada alur pelayaran; dan  

i. bukan daerah penangkapan ikan.  

Lokasi pembudidayaan Rumput Laut secara 

umum di daratan harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut:  

a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten/Kota;  

b. tersedianya transportasi dan komunikasi 

yang memadai;  

c. mendapatkan sumber cahaya matahari 

yang cukup; dan  

d. berada pada Kawasan terhindar dari banjir 

rutin dan pengaruh pencemaran limbah 

bahan beracun dan berbahaya.    

2. Prasarana Prasarana yang diperlukan untuk 

mendukung pembudidayaan Rumput Laut, yaitu:  
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a. tempat penanganan bibit didesain dan 

dibuat secara semi permanen/permanen, 

sehingga dapat terlindung dari panas 

matahari, hujan, dan angin kencang;  

b. konstruksi infrastruktur harus 

mempertimbangkan fungsi konservasi dan 

meminimalisir gangguan terhadap 

lingkungan sekitar 

c. tempat penanganan panen dan pasca panen 

bebas dari potensi kontaminasi, aman bagi 

pembudi daya, dan tidak merusak 

lingkungan;  

d. toilet dan septic tank apabila diperlukan di 

unit pembudidayaan, lokasinya harus 

dapat mencegah atau meminimalisasi 

pencemaran pada unit pembudidayaan 

Rumput Laut.  

3. Sarana yang digunakan untuk mendukung 

pembudidayaan Rumput Laut yaitu:  

a. bibit memiliki mutu yang baik, adaptif 

terhadap calon lokasi budidaya, dan 

tahan terhadap penyakit;  

b. pupuk hanya digunakan apabila 

diperlukan, harus memenuhi 

persyaratan kemanan pangan dan 

lingkungan, serta digunakan sesuai 

petunjuk penggunaan; dan  

c. peralatan budidaya terbuat dari bahan 

yang ramah lingkungan, tidak beracun, 

tidak korosif, dan bebas penyakit 
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Penataan dan Regulasi Melalui Convention On 

Biological  Diversity  

            Perlindungan pengetahuan tradisional yang 

berkaitan dengan keanekaragaman hayati sebenarnya 

telah diatur dalam Convention on Biological Diversity (CBD) 

1992. Indonesia sudah meratifikasi CBD dalam UU No. 5 

Tahun 1994 tentang Konvensi Keaneka ragaman Hayati. 

Konvensi ini mengakui kedaulatan negara untuk 

memanfaatkan pengetahuan tradisional sumber daya 

hayati yang dimilikinya sepanjang sesuai dengan 

kebijakan lingkungan yang disepakati dan tidak 

menimbulkan kerusakan lingkungan negara lain. Dengan 

kata lain CBD mengandung 2 pokok pikiran yang penting 

yaitu : 

       a. Negara mempunyai kedaulatan atas   keanekara-

gaman hayati yang   berada    di  wilayahnya; 

b.  Negara   bertanggung    jawab terhadap  keles-

tarian    lingkungan   termasuk  keanekaragaman 

hayati yang berada di wilayahnya. 

            Mengenai pengetahuan tradisional, CBD mengatur 

bahwa setiap Negara wajib menghormati, melindungi 

dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan 

praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang 

mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai 

dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan 

keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya 

secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan 

pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik 

tersebut dan mendorong pembagian yang adil 

keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan 
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pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik 

semacam itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 (j) CBD  : 

     “…respect, preserve and maintain knowledge, innovations 

and practices of indigenous and local community 

embodying traditional lifestyles relevant for the 

conservation and sustainable use of biological diversity and 

promote the wider application with the approval and 

involvement of the holder of such knowledge, innovations 

and practices and encourage the equitable sharing of the 

benefits arising from the utilization of such knowledge, 

innovations and practices.” 

  

        Sampai saat ini, beberapa negara telah menerapkan 

mekanisme lebih detail pasal 8 (j) CBD dalam peraturan 

perundang-undangan nasionalnya, salah satu contohnya 

adalah Costa Rica , Thailand, Kolombia, Ekuador, Peru, 

Venezuela, Bolivia.86 Sayangnya Indonesia belum 

menerapkan lebih lanjut semangat pasal 8 CBD dalam 

peraturan perundang-undangannya. 

        Selain mengatur kedaulatan Negara atas sumber 

daya genetiknya, CBD juga mengatur bahwa akses 

terhadap sumber daya genetik harus dilaksanakan 

melalui persyaratan yang disepakati bersama (mutual 

agreed term) dalam suatu Material Transfer Agreement 

(MTA) dan berdasarkan persetujuan yang disampaikan 

sebelumnya (prior informed consent). CBD juga 

                                                           
      86 Achmad Gusman, et.all. Pengaturan Mengenai HKI dan 

Perlindungan Pengetahuan tradisional, Makala h pada lokakarya 
Peningkatan Perlindungan Aset Intelektual Daerah, Jakarta, Agustus 
2002, h. 13. 
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menghendaki pembagian keuntungan yang memadai atas 

pemanfaatan dan pengembangan sumber daya genetik. 

             Mengenai akses dan pembagian keuntungan, 

pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati  mengatur 

sebagai berikut : 

1. Mengakui hak berdaulat Negara-negara atas 

sumber daya alamnya, kewenangan menentukan 

akses kepada sumber daya genetiknya terletak 

pada pemerintah nasional dan tergantung pada 

perundang-undangan nasionalnya. 

2. Setiap Pihak wajib berupaya menciptakan kondisi 

untuk memperlancar akses kepada sumber daya 

genetik untuk pemanfaatannya yang berwawasan 

lingkungan oleh pihak-pihak lain  dan tidak 

memaksakan pembatasan yang bertentangan 

dengan konvensi ini. 

3. Demi maksud konvensi ini, sumber daya genetik 

yang disediakan oleh satu pihak, hanyalah yang 

disediakan oleh pihak-pihak yang merupakan 

Negara asal sumberdaya tersebut atau pihak-

pihak yang telah memperoleh sumber daya 

denetik sesui konvensi ini. 

4. Akses bila diberikan harus atas dasar persetujuan 

bersama dan tergantung pada persyaratan dalam 

pasal ini. 

5. Akses pada sumber daya genetic wajib didasarkan 

mufakat pihak yang menyediakan sumber daya  

tersebut yang diinformasikan sebelumnya, kecuali 

ditentukan berbeda oleh pihak pemiliknya. 
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6. Setiap pihak wajib berupaya mengembangkan dan 

melaksanakan penelitian ilmiah yang didasarkan 

sumber daya genetik, yang disediakan oleh pihak-

pihak lain dengan peran serta penuh pihak yang 

bersangkutan. 

7. Setiap pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, 

administrativf atau upaya kebijakan, jika sesuai 

dan menurut pasal 16 dan 19, dan bila perlu 

melalui mekanisme pendanaan yang dirumuskan 

dalam pasal 20 dan 21 dengan tujuan membagi 

hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta 

keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan 

komersial dan lain-lainnya sumber daya genetik 

secara adil dengan pihak yang menyediakan 

sumber daya tersebut.Pembagian ini harus 

didasarkan atas persyaratan yang disetujui 

bersama. 

  

           Dalam melakukan akses terhadap sumber daya 

genetik dan pengetahuan tradisional maka perlu 

dilakukan dengan persetujuan yang telah disampaikan 

sebelumnya (prior informed consent (PIC)). Pada awalnya 

CBD hanya menetapkan keharusan PIC untuk akses 

sumber daya genetik. Kemudian tahun 2000 pada The 

Conference of the Parties CBD pelaksanaan PIC diperluas 

juga untuk pengetahuan tradisional. PIC untuk 

pengetahuan tradisional ini sifatnya adalah suatu 

keharusan. 

           Upaya lain yang berkaitan dengan perlindungan 

sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional adalah 



|97 

melalui Material Transfer Agreement (MTA). MTA  

berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan material 

berupa mikroorganime, gen atau benih yang disebut 

sumber daya genetik. MTA sebagai salah satu cara untuk 

mengamankan sumber daya genetik. Sebagai suatu 

kesepakatan maka apapun boleh dituangkan dalam MTA 

selama disetujui para pihak. Namun ada prinsip minimal 

yang harus diperhatikan dalam membuat MTA yaitu : 

1. Sumber daya genetik didefinisikan sebagai 

kekayaan tangible dan pemilikan kekayaan 

demikian tunduk pada ketentuan kekayaan 

tangible lainnya sesuai dengan dimana sumber 

daya itu diambil. Sampel yang diambil dati tanah 

Negara adalah milik Negara, sampel yang diambil 

dari tanah pribadi dimiliki pemilik tanah, dan 

sampel dari tanah komunal dimiliki oleh 

komunitas tersebut 

2. Menetapkan tata cara akses, persyaratan akses 

termasuk hak kekayaan intelektual, publikasi, 

kerahasiaan, spesifikasi dari material yang 

ditransfer.masa berlaku akses, penindakan atas 

pelanggaran akses, monitoring dan evaluasi. 

3. Nilai tambah dari materi penelitian diartikan 

sebagai kekayaan intelektual yang disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip penemuan, dengan tetap 

mempertahankan ketentuan CBD mengenai 

kepemilikan biota. 

4. Adanya mekanisme yang memberikan hak 

kekayaan intelektual atas traditional knowledge 
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dengan mengalihkan traditional knowledge tersebut 

secara rahasia menurut aturan rahasia dagang. 

5. Adanya mekanisme untuk melibapengetahuan 

tradisionalan perwakilan komunitas asli atau 

komunitas setempat lainnya untuk secara 

langsung sebagai salah satu pihak dalam MTA, 

dan juga menetapkan prosedur Prior Informed 

Consent  yang harus dilaksanakan. 

6. Menetapkan kompensasi moneter dan non 

moneter yang harus dilakukan atas penyediaan 

sumber daya genetik atau nilai tambah atas materi 

penelitian bagi pihak yang menerima sumber 

daya genetic tersebut. 

7. Memperhatikan larangan-larangan pengeluraan 

tanaman/bibit tanaman yang talah ditetapkan 

oleh Pemerintah, seperti cengkeh dan lada.87 

 

          Mengenai pembagian keuntungan (benefit sharing), 

CBD mengartikannya sebagai pembagian yang adil dari 

pemanfaatan tanaman lokal, baik penggunaan sumber 

daya genetic dalam bentuk naturalnya maupun yang 

memakai tehnologi untuk meningkatkan pengetahuan 

tradisional dan mengembangkan manfaatnya. Dalam 

kaitan dengan pengetahuan tradisional, maka 

penggunaan tersebut tidak hanya terbatas pada 

penggunaan sumber daya genetik secara fisik yang 

berupa tangible saja, tetapi juga pengetahuan masyarakat 

yang bersifat intangible. 

                                                           
      87 Krisnani  Setyowati, Op.Cit., h. 13-14  
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          Prinsip pembagian  keuntungan  adalah pihak yang 

menggunakan sumber daya genetik pihak lain 

berkewajiban untuk membagi keuntungan yang 

diperolehnya kepada negara atau komunitas yang 

memiliki sumber daya genetik tersebut. Namun belum 

ada bentuk baku tentang pembagian keuntungan ini. 

CBD menawarkan unsur minimal dalam suatu 

pembagian keuntungan, yaitu : 

1. Membagi keuntungan yang mungkin didapat di 

masa yang akan datang; 

2. Menyusun pembayaran jangka pendek dan jangka 

panjang seperti pembayaran dimuka. 

3. Biaya sampel benih. 

4. Transfer material lainnya atau yang bersifat non 

materil seperti know how.88 

 

Penataan Melalui UU No 23/1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

              Dalam Pasal 8 UU 23/1997 dinyatakan bahwa 

sumber daya alam dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, 

serta pengaturan ditentukan oleh pemerintah. Terhadap 

sumber daya alam tersebut, negara mempunyai 

kewenangan : 

a. mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam 

rangka pengelolaan lingkungan hidup; 

b. mengatur penyediaan, peruntukan , penggunaan, 

pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan 

                                                           
      88Ibid, h. 15  
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kembali sumber daya alam, termasuk sumber 

daya genetika; 

c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan 

hukum antara orang dan atau subyek hukum 

lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber 

daya alam dan sumber daya buatan, termasuk 

sumber daya genetika; 

d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai 

dampak sosial; 

e. mengembangkan pendanaan bagi upaya 

pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Dalam kaitan dengan tanaman lokal rumput laut,  

maka sebagai bagian dari sumber daya alam  tanaman 

lokal tradisional dikuasai oleh negara dan berdasarkan 

Pasal 8 UU 23/1997 negara mempunyai kewenangan 

untuk peruntukan, penggunaan, pemanfaatan kembali 

tanaman lokal rumput laut tersebut serta mengatur 

hubungan/perbuatan hukum yang berkaitan dengan 

tanaman lokal rumput laut tersebut. 

                

Penataan dan Regulasi  Tentang Sistem Budi Daya 

Tanaman 

Tanaman lokal rumput laut untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai obat dan untuk dapat memasok 

kebutuhan bahan baku rumput laut untuk industri obat, 

tentunya rumput laut tersebut harus dibudidayakan. 

Sistem budi daya tanaman rumput laut tentunya harus 

mematuhi ketentuan antara lain ketentuan di dalam 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem 

Budi Daya Tanaman (selanjutnya disebut UU 12/1992)  

Dalam UU 12/1992 pemerintah mempunyai kewenangan 

dalam hal perencanaan dan penyelenggaraan budidaya 

tanaman serta pembinaan budi daya tanaman. Dalam 

penyelenggaraan budidaya tanaman, pemerintah 

berwenang untuk memberikan izin kepada perorangan 

atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pencarian 

dan pengumpulan plasma nuftah89. Kegiatan pencarian 

dan pengumpulan plasma nuftah merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat dilakukan 

oleh pihak lain atas dasar izin dari pemerintah (Pasal 9 

UU 12/1992).  

Selain itu ada upaya pelestarian plasma nuftah 

yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat 

(Pasal 9 Ayat (4). Upaya pelestarian bersama masyarakat 

ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui hak 

bangsa Indonesia atas kekayaan alam yang dimiliki 

Indonesia. Sehingga agar bangsa Indonesia dapat 

melanjutkan kelangsungan hidup sebagai bangsa, maka 

pemerintah sebagai wakil negara wajib berupaya untuk 

melestarikan keberadaan kekayaan alam Indonesia 

berdasarkan asas konserrvasi yaitu pelestarian 

kemampuan dan pemanfaataan sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang agar  bisa 

dinikmati generasi sekarang dan masa dating (Penjelasan 

Pasal 9 Ayat (4). 

                                                           
89 Plasma Nuftah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok 

mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat 
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan 
jenis unggul atau kultivar baru (Pasal 1 Angka 2 UU 12/1992). 
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Lebih lanjut menurut Pasal 47 UU 12/1992 

dinyatakan bahwa usaha budidaya tanaman hanya dapat 

dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau 

badan usaha yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia. Ketentuan Pasal 47 ini merupakan salah 

satu upaya untuk melindungi tanaman Indonesia 

termasuk tanaman lokal rumput laut dari eksploitasi 

pihak asing karena hanya WNI atau badan hukum 

Indonesia yang berkedudukan dan didirikan di Indonesia 

yang bisa melakukan upaya budidaya tanaman di 

Indonesia. 

Selain itu ada upaya perlindungan lain yang 

diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) yang menyatakan bahwa 

dalam melakukan usaha budidaya tanaman, perorangan 

atau badan hukum harus memperoleh izin terlebih 

dahulu dari pemerintah. 

 

Penataan dan Regulasi Melalui Konservasi Sumber 

Daya Hayati dan Ekosistemnya 

              Berkaitan dengan pemanfaatan tanaman lokal 

rumput laut, maka   pemanfaatan tersebut harus 

memperhatikan pelestarian dan konservasinya untuk 

keberlanjutan sumber daya hayati tersebut. Untuk itu 

pemanfaatan tanaman lokal rumput laut harus merujuk 

pada pengaturan mengenai konservasi sumber daya 

hayati dan ekosistemnya. Menurut Undang Undang 

Nomor  15 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Hayati dan  Ekosistemnya (Selanjutnya disebut UU No 

5/1990) sumber daya hayati meliputi sumber daya alam 
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nabati (tumbuhan), sumber daya alam  hewani (satwa)  

bersama sumber non hayati di sekitarnya yang 

membentuk ekosistem. Penjelasan Umum UU 5/1990 

menyebutkan sasaran dari konservasi sumber daya hayati 

dan ekosistemnya yaitu : 

1. menjamin terpeliharanya proses ekologi yang 

menunjang sistem penyangga kehidupan bagi 

kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan 

manusia (perlindungan sistem penyangga 

kehidupan); 

2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman 

sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya 

sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu 

pengetahuan dan tehnologi yang memungkinkan 

pemenuhan kebutuhan manusia yang menggu-

nakan sumber daya hayati bagi kesejahteraan 

(pengawetan sumber plasma nuftah); 

3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber 

daya alam hayati sehingga terjamin kelestarian-

nya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi yang kurng bijaksana, belum 

harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah 

serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara 

optimal, baik di darat maupun di perairan, dapat 

mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, 

polusi   dan   penurunan sumber daya alam hayati     

(pemanfaatan secara lestari). 

 

             Dalam undang-undang diatur mengenai 

pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa yang dibedakan 
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dalam kegiatan berupa : (a) pengkajian, penelitian dan 

pengembangan; (b) penangkaran; (c) perburuan; (d) 

perdagangan; (e) peragaan;  (f) pertukaran; (g) budidaya 

tanaman lokal rumput laut-obatan; (h) pemeliharaan 

untuk kesenangan (Pasal 36). Ketentuan Pasal 36 ini 

secara tegas menyebutkan tentang pemanfaatan khusus 

untuk  tanaman lokal rumput laut berupa kegiatan 

budidaya tanaman lokal rumput laut-obatan. 

 

Penataan dan Regulasi Tentang Pemanfaatan tumbuhan 

dan Satwa Liar 

          Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (selanjutnya 

disebut PP No. 8/1999) merupakan peraturan 

pelaksanaan dari  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya sehingga bentuk pemanfaatan jenis 

tumbuhan dan satwa liar  yang diatur juga sama yaitu 

berupa kegiatan: (a) pengkajian, penelitian dan 

pengembangan; (b) penangkaran; (c) perburuan; (d) 

perdagangan; (e) peragaan;  (f) pertukaran; (g) budidaya 

tanaman lokal rumput laut-obatan; (h) pemeliharaan 

untuk kesenangan (Pasal 3).  

         Menurut Pasal 4 PP No. 8/1999 disebutkan bahwa 

kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat 

dilakukan baik terhadap tumbuhan  yang dilindungi 

maupun yang tidak dilindungi. Namun untuk kegiatan 

pemanfaatannya harus dengan izin Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang kehutanan. Hasil dari 

penelitian, pengkajian dan pengembangan yang telah 
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dilakukan terhadap tanaman dan satwa liar wajib 

diberitahukan kepada Pemerintah (Pasal 5).Kewajiban 

pemberitahuan tersebut sebagai konsekwensi dari prinsip 

bahwa tindakan apapun yang dilakuan tanaman yang 

dilindungi akan membawa dampak terhadap kelestarian 

lingkungan yang bersifat global. 

             Terhadap penelitian asing, PP 8/1999 memberi 

kesempatan kepada pihak asing untuk melakukan 

pengkajian, penelitian, pengembangan terhadap 

tumbuhan  dan apabila kegiatan pemanfaatan tersebut 

dilaksanakan di luar negeri dengan terlebih dahulu 

mendapat rekomendari dari Lembaga Ilmu Pengetahuan  

Indonesia (LIPI).  

 

Penataan dan Regulasi Melalui Izin Penelitian Bagi 

Orang Asing 

          Orang asing yang ingin melakukan penelitian, 

pengkajian dan pengembangan tanaman lokal rumput 

laut di Indonesia harus mendapat izin tertulis dari Ketua 

LIPI. Menurut Pasal 2 Keppres 100/1993 disebutkan 

bahwa setiap orang asing dapat melakukan penelitian di 

Indonesia setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua 

LIPI yang telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan 

Menteri Negara Riset dan Tehnologi (Menristek) dan 

instansi-instansi terkait lainnya. Selain berkonsultasi 

dengan Menristek, Ketua LIPI dibantu Tim Koordinasi 

dalam pelaksanaan pemberian izin (Pasal 3). Tim 

koordinasi ini memiliki tugas : 

a. mempelajari dan membahas permintaan izin 

penelitian yang diajukan oleh orang asing; 
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b. menyampaikan pertimbangan dan pendapat 

mengenai rencana dan kegiatan penelitian ditinjau 

dari aspek ilmiah, sosial, politik, ekonomi, 

budaya, pertahanan keamanan, status hukum 

mengenai kepemilikan hasil hasil penelitian, dan 

dampak pelaksnaan kegiatan penelitian tersebut 

terhap kelestarian lingkungan kepada Ketua LIPI; 

c. menyampaikan saran untuk pemberian atau 

penolakan pemberian izin, penundaan, penghen-

tian atau perpanjangan kegiatan penelitian kepada 

Ketua LIPI; 

d. memantau pelaksanan kegiatan penelitian; 

 

              Selain harus memperoleh izin tertulis dari Ketua 

LIPI, peneliti asing berkewajiban bekerjasama dengan 

lembaga penelitian atau lembaga pendidikan di Indonesia 

yang disetujui oleh Ketua LIPI sebagai mitra kerja, yang 

secara nyata memiliki tenaga peneliti untuk melakukan 

kegiatan penelitian bersama-sama peneliti asing yang 

bersangkutan. Mitra kerja ini bersama sama dengan 

peneliti asing bertanggung jawab atas peleksanaan 

penelitian yang dilakukan (Pasal 10 Keppres 100/1993).   

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh peneliti asing 

dalam melakukan penelitian tumbuhan di Indonesia 

adalah harus ada spinsor dari lembaga penelitian atau 

pendidikan dari negara asal peneliti atau badan 

internasional yang relevan dengn penelitian yang 

dilakukan (Pasal 9 Keppres 100/1993). Apabila tidak 

memiliki sponsor sebagaimana ditentukan, maka peneliti 

asing tersebut tidak akan mendapat izin dari LIPI.               



|107 

           Orang asing yang telah memperoleh izin tertulis 

untuk melakukan penelitian menurut Pasal 8 Keppres 

100/1993 mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

(a) setiap peneliti asing tidak dibenarkan 

melakukan kegiatan di luar bidang dan 

kegiatan yang diizinkan dan wajib mentaati 

segala peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di seluruh Indonesia; 

(b) setiap peneliti asing wajib menghormati adat 

istiadat dan norma-norma kebudayaan yang 

berlaku di daerah tempat penelitian dilakukan; 

(c) sebelum melakukan penelitian, peneliti asing 

wajib melaporkan kehadiran dan maksud 

penelitiannya kepada Gurbernur Kepala 

Daeran dan Kepolisian Republik Indonesia 

setempat dengan menunjukkan surat izin dari 

LIPI; 

(d) peneliti asing wajib menyampaikan laporan 

kehadirannya dan mengkonsultasikan program 

dan hasil penelitiannya kepada mitra kerjanya; 

(e) peneliti asing wajib menyampaikan laporan 

secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan 

penelitian kepada Ketua LIPI, dengan 

tembusan kepada Menteri Negara Riset dan 

Tehnologi dan Gubernur Kepala Daerah tempat 

penelitian dilakukan; 

(f) setelah menyelesaikan penelitian, peneliti asing 

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam 

surat izin penelitian wajib menyampaikan 

laporan akhir mengenai pelaksanaan kegiatan 
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dan hasil penelitian yang dilakukan kepada 

ketua LIPI. 

 

              Apabila peneliti asing tersebut tidak memenuhi 

kewajiban yang telah ditentukan, tidak memperoleh izin 

tertulis dari LIPI tetapi tetap melakukan kegiatan 

penelitian, pengkajian dan pengembangan di Indonesia, 

maka Gubernur Kepala Daerah dapat menghentikan 

sementara pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian 

atau pengembagan yang dilakukan peneliti asing tersebut 

(Pasal 11 Ayat (1) Keppres 100/1993. 
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BAB VII 

PRINSIP   PEMANFAATAN  TANAMAN 

LOKAL RUMPUT LAUT SEBAGAI OBAT 

 

Prinsip Fair and Equitable  

Tanaman lokal rumput laut telah diketahui 

mengandung khasiat obat sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh industri obat dan farmasi.  Agar tanaman lokal 

rumput laut dapat terus digunakan secara berkesim-

bungan perlu ditata penggunaannya dan pemanfaatan-

nya. 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 alam  tanpa izin  dari pemerintah  antara 

lain  kasus “Shiseido” tahun 1990 an yang mendaftarkan 

paten yang berasal  dari 11 senyawa tanaman obat 

tradisional Indonesia  yang dibudidaya dari generasi ke 

generasi.90  Paten ini kemudian ditentang  oleh  Yayasan 

                                                           
90 Damos Dumali Agusman, “GRTKF :The Core Concepts and 

Objectives What The are and Why Need Protection -Indonesia 
Perspectives”,  WIPO_iptk_dkk_09_topic1,  h.9 dan 12. 



110|  

Tani Indonesia  (BioTani Foundation)  antara lain  dengan 

tidak ada pengakuan 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 tahun 2002 akhirnya Shiseido 

menarik  paten tersebut dari Kantor Paten Eropa. Paten  

tersebut memang seharusnya ditarik karena Shishedo  

tidak menyebutkan 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 origin91 dalam 

permohonan patennya.  Selain itu Shishedo juga tidak 

memberikan benefit sharing atas pemanfaatan tanaman 

obat asli milik Indonesia yang dijadikan Paten. 

Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan 

pengawasan akses dan penggunaan sumber daya alam, 

termasuk untuk tanaman lokal rumput laut  agar tidak 

disalahgunakan oleh pihak lain. Pengawasan dan 

penataan maupun regulasi pemanfaatan tanaman lokal 

rumput laut diperlukan agar penggunaan tanaman lokal 

tersebut berjalan secara tertib, berkesinambungan dan 

tidak mengancam eksistensi atau pelestarian tanaman 

lokal yang ada. 

                                                           
91 Dislosure of origin  merupakan persyaratan yang diadopsi di 

bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya untuk  pendaftaran 
paten yang mewajibkan pemohon untuk  menunjukkan asal dari 
sumber daya alam/hayati yang digunakan sebagai dasar perolehan 
patennya, lihat di ACIPA, “Disclosure of Origin”, Fact Sheet I 
http://acipa.edu.au/pdfs/factsheets/Int-10Disclosure-of-Origin-Fact-
Sheet.pdf 
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Terkait dengan pemanfaatan tanaman lokal rumput 

laut tersebut,  terdapat salah satu prinsip yaiut  prinsip 

fair and equitable yang ditujukan untuk pembagian 

keuntungan  atas pemanfaatan sumber  daya 

alam/hayati. Prinsip ini   secara internasional telah diatur 

oleh Convention on Biodiverisity (CBD) dan Protokol 

Nagoya yang merupakan aturan pelaksanaan dari CBD. 

Pengelolaan tanaman lokal sebagai bagian dari sumber 

daya hayati yang berkesinambungan menjadi tujuan 

utama dari CBD, selain tujuan untuk konservasi atau 

pelestarian, termasuk juga pembagian keuntungan atas 

pemanfaatan sumber daya  hayati : 

objectives of this Convention, to be pursued in accordance 

with its relevant provisions, are the conservation of 

biological diversity, the sustainable use of its components 

and the fair and equitable sharing of the benefits arising 

out of the utilization of genetic resources, including by 

appropriate access to genetic resources and by 

appropriate transfer of relevant technologies, taking into 

account all rights over those resources and to 

technologies, and by appropriate funding.92 

   

Protokol Nagoya juga mengatur tujuan yang  sama 

sebagaiman yang diatur oleh CBD bahwa  pembagian 

yang adil dan seimbang atas penggunaan sumber daya 

hayati harus memberi kontribusi pada pelestarian dan 

penggunaan yang berkesinambungan dari sumber daya 

hayati. Tujuan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 

Protokol Nagoya :  

                                                           
92 Article 1 CBD. 
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The objective of this Protocol is the fair and equitable 

sharing of the benefits arising from the utilization of 

genetic resources, including by appropriate access to 

genetic resources and by appropriate transfer of relevant 

technologies, taking into account all rights over those 

resources and to technologies, and by appropriate 

funding, thereby contributing to the conservation of 

biological diversity and the sustainable use of its 

components. 

 

 Protokol Nagoya yang mengatur akses dan 

pembagian keuntungan secarta fair and equitable 

merupakan traktat internasional yang merupakan 

pelaksanaan dari CBD    dengan tujuan utama pembagian 

keuntungan yang adil dan layak atas penggunaan sumber 

daya hayati.  

Prinsip fair and equitable sebagaimana diatur di 

dalam Protokol Nagoya sangat penting karena dapat 

menciptakan kepastian hukum dan keterbukaan hukum 

bagi pengguna dan penyedia sumber daya hayati.93 Selain 

itu, pengaturan pembagian secara fair and equitable atas 

penggunaan tanaman lokal juga sangat penting karena 

menciptakan syarat dan kondisi yang dapat diprediksi 

(predictable conditions) bagi akses dan penggunaan sumber 

daya hayati.94 Pentingnya pengaturan pembagian secara  

fair and equitable atas penggunaan tanaman lokal  akan 

menjamin adanya pembagian keuntungan yang lebih 

                                                           
93 Secretariat of Convention on Biological Diversity, “The Nagoya 

Protocol on Access and Benefit Sharing”, https://www.cbd.int/abs/ 
doc/ protocol/factsheets/nagoya-en.pdf    

94 Ibid 
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transparan sehingga dapat dihindari konflik atas 

penggunaan tanaman lokal. Dengan adanya pengaturan 

pembagian secara fair and equitable atas penggunaan 

tanaman lokal memberikan insentif bagi penguna 

tanaman lokal untuk mengkonservasi dan memanfaatkan 

sumber daya genetika secara berkelanjutan, dan oleh 

karena itu meningkatkan kontribusi penggunaan 

tanaman lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan 

umat manusia.  

Pada intinya prinsip fair and equitable di dalam 

Protokol Nagoya mengatur pembagian keuntungan  atas 

penggunaan tanaman lokal. Selain itu, prinsip ini 

diharapkan juga dapat melindungi pengetahuan 

tradisional yang berasal atau terkait dengan tanaman 

lokal tersebut yang digunakan tersebut. Prinsip fair and 

equitable di dalam Protokol Nagoya  mengatur  akses atas  

tanaman lokal  yang dimiliki/ dikelola oleh masyarakat 

lokal dan masyarakat asli  secara lebih adil dan layak.    

Dengan prinsip tersebut, Protokol Nagoya menetapkan 

kewajiban bagi negara penandatangan untuk membuat 

aturan yang menjamin prior informed consent,  dan  fair and 

equitable benefit-sharing untuk masyarakat lokal atau asli 

tersebut. Juga menjamin terpeliharanya hukum 

masyarakat dan prosedurnya termasuk penggunaan 

hukum adat dan pertukarannya.   

Di Indonesia, terkait perlindungan pengetahuan 

tradisional dan sumber daya genetika memang belum 

diatur tersendiri dalam ketentuan hukum atau undang-

undang yang bersifat sui generis.  Saat ini masih diajukan 

Rancangan Undang-Undang Tentang Pengetahuan 
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Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (RUU 

PTEBT) dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentan 

PTEBT yang nanti menjadi peraturan pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.  

Secara sporadis, beberapa peraturan perundang-

undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

telah mengatur mengenai perlindungan sumber daya 

genetika bermasuk perlindungan untuk pengetahuan 

tradisional terkait tanaman lokal. Di dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan 

Varitas Tanaman (selanjutnya disebut UU PVT), 

disebutkan antara lain di dalam Pasal 7 mengenai 

perlindungan untuk tanaman lokal berupa tanaman lokal. 

Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU PVT diatur bahwa Varietas 

lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Menurut 

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU PVT,   varietas  lokal  

adalah  varietas  yang  telah  ada dan  dibudidayakan  

secara  turun  temurun  oleh  petani,  serta  menjadi  milik 

masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 7 Ayat (2) UU 

PVT diatur bahwa penguasaan oleh negara atas varietas 

lokal milik masyarakat tersebut dilaksanakan oleh 

Pemerintah. Menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU PVT 

disebutkan bahwa pengertian  pelaksanaan  penguasaan  

varietas  lokal  oleh  Pemerintah  meliputi  pengaturan  

hak  imbalan  dan  penggunaan  varietas  tersebut dalam   

kaitan   dengan   PVT   serta   usaha usaha   pelestarian   

plasma nutfah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) 

ini, maka ada pengakuan hak negara untuk mengatur 

imbalan atas penggunaan varitas tanaman lokal oeh 

pihak lain serta usaha pelestariannya. 
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Pasal 7 Ayat (3) UU PVT selanjutnya mengatur 

bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan 

terhadap varietas lokal milik masyarakat yang dikuasai 

oleh Negara tersebut. Menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (3) 

UUPVT : dalam  rangka  penamaan  varietas  lokal  yang 

bersifat  spesifik lokasi, perlu diperhatikan ketentuan 

penamaan yang terkait dengan  deskripsi, asal usul, dan 

lokasi.  Kemudian  Pasal 7 Ayat (4) UU PVT mengatur 

bahwa ketentuan penamaan, pendaftaran dan 

penggunaan varietas lokal  serta instansi yang diberi 

tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh 

Pemerintah. Menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (4) UU PVT 

disebutkan bahwa yang  dimaksud  dengan  penggunaan  

varietas  lokal  mencakup  antara  lain  kepernilikan  dan  

pengaturan  manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat  pemilik 

varietas lokal.       

Selain dilindungi di dalam UUPVT,  Undang 

Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten 

(selanjutnya disebut UU Paten) juga telah  mengatur 

tentang perlindungan sumber daya genetika dan 

Pengetahuan Tradisional sebagaimana terdapat di dalam 

Pasal 26  : 

(1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal 

dari sumber daya genetik dan/atau 

pengetahuan tradisional, harus disebutkan 

dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik 

dan/atau pengetahuan tradisional tersebut 

dalam deskripsi. 

(2) Informasi tentang sumber daya genetik 

dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga 

resmi yang diakui oleh pemerintah. 

(1) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan 

sumber daya genetik dan/atau pengetahuan 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan perjanjian internasio-

nal di bidang sumber daya genetik dan 

pengetahuan tradisional. 

 

    Berdasarkan Pasal 26 UU Paten tersebut, 

khususnya Pasal 26 Ayat (3) UU PVT  telah diatur 

mengenai pembagian hasil  atas akses pemanfaatan 

tanaman lokal.  Namun, pengaturan lebih detail 

mengenai pembagian hasil ini dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang tanaman lokal. Sebagaimana 

diketahui bahwa peraturan pelaksaan mengenai 

pembagian keuntungan belum diatur secara lebih 

terperinci. 

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten tersebut, 

maka ada pengakuan atas perlindungan tanaman lokal 

dan pengetahuan tradisional dengan mengatur tentang 

disclosure of origin darimana tanaman lokal atau 

pengetahuan tradisional tersebut berasal. Ketentuan 

mengenai diclosure of origin ini mengatur bahwa harus 

disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya 

genetika dan/atau pengetahuan tradisional dalam 

deskripsi Paten apabila ada pendaftaran invensi yang 
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berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya 

genetika dan/atau pengetahuan tradisional. 

Di dalam Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten 

diatur mengenai alasan  mengapa dislosure of origin harus 

dicantumkan dalam permohonan pendaftaran Paten, 

bahwa “alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik 

dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi  

supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan 

tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam  

rangka mendukung Access and  Benefit Sharing (ABS).”            

CBD menjadi landasan hukum bagi suatu negara 

untuk menikmati pembagian keuntungan atas 

pemanfaatan sumber daya genetika yang ada di wilayah 

yuridiksinya.  CBD menetapkan prinsip bahwa negara 

mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) atas sumber 

daya genetika yang ada di wilayahnya.  Article 6 (1) CBD 

mengatur bahwa: 

In the exercise of sovereign rights over natural resources, 

and subject to domestic access and benefit-sharing 

legislation or regulatory requirements, access to genetic 

resources for their utilization shall be subject to the prior 

informed consent of the Party providing such resources 

that is the country of origin of such resources or a Party 

that has acquired the genetic resources in accordance 

with the Convention, unless otherwise determined by 

that Party. 

 

Konsekuensinya dari hak berdaulat ini, suatu 

negara  mempunyai hak mengatur (rigt to regulate)  

dengan membuat  ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan akses terhadap sumber daya genetika tersebut 
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berdasarkan prinsip-prinsip ; (a) prior Informed consent 

(PIC), (b) disclosure of origin (pernyataan tentang asal 

tanaman lokal) (c)  pembagian keuntungan yang  adil dan 

layak. 

 

Prinsip Kedaulatan atas Sumber Daya Alam  

Kedaulatan merupakan hal yang paling pokok 

untuk pengelolaan sumber daya alam, termasuk di 

dalamnya pengelolaan atas tanaman lokal. Istilah 

kedaulatan dalam bahasa Inggris yaitu sovereignty, yang 

didefinisikan oleh Black’s Law Dictionary   sebagai “the 

supreme, absolute, and uncontrollable power by which any 

independent state is governed, supreme political authority, the 

supreme will, paramount control of the constitutions and frame 

of government and its administration….”95   

 Tanaman lokal rumput laut merupakan bagian dari 

sumber daya alam  (natural resources) yang didefinisikan 

sebagai:96 Any material from nature having potential economic 

value or providing for the sustenance of life, such as timber, 

minerals, oil, water, and wildlife, (2) Environmental features 

that serve a community’s well-being or recreational interest, 

such as parks.” Kedaulatan atas sumber daya alam, 

termasuk kedauluatan atas tanaman lokal mengandung 

hak-hak sebagai berikut:97 

(a) Memiliki, menggunakan dan kemerdekaan 

untuk memanfaatkan kekayaan alamnya; 

                                                           
95 Byan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Nine Edition, West 

Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004, h. 1524. 
96 Ibid,  h. 1127 
97 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, RajaGrafindo 

Persada, 2003,   h. 230-231.  



|119 

(b) Kebebasan untuk menentukan dan mengawasi 

potensi, eksplorasi, pembangunan, eksploitasi, 

pemanfaatan dan pemasaran kekayaan 

alamnya; 

(c) Pengelolaan dan konversi sumber kekayaan 

alam negara sesuai dengan kebijakan 

pembangunan nsional dan lingkungannya; 

(d) Pengaturan penanaman modal, termasuk 

pengaturan terhadap masuknya penanaman 

modal asing dan kegiatan para investor, 

termasuk aliran keluar penanaman modalnya; 

dan 

(e)  Hak untuk menasionalisasi atau ekspropriasi 

harta milik, baik milik warga negaranya atau 

warga negara asing (dengan memberikan ganti 

rugi. 

 

Dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan 

negara atas sumber daya alam ini telah diakomodir  di 

dalam Resolusi Nomor 523 (XI) tanggal 12 Januari 1952 

tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources 

(selanjutnya disebut PSNR) yang kemudian diikuti oleh 

sejumlah resolusi lainnya, diantaranya Resolusi Majelis 

Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 

1962.  PNSR adalah prinsip yang memberikan hak kepada 

negara untuk memiliki, menggunakan dan menjual 

secara bebas segala sumber daya alam baik yang di 

permukaan maupun yang ada di bawahnya, yang ada di 
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wilayahnya.98 Selanjutnya terdapat pula Resolusi Majelis 

Umum PBB Nomor 2158 (XXI) antara lain menyatakan99:  

(1) Confirms that the exploitation of natural resources 

in each country shall always be conducted in 

accordance with its national laws and regulations; 

(2) Recognizes the right of all countries, and in 

particular of the developing countries to secure and 

increase their share in the administration of 

enterprises which are fully or party operated by 

foreign capital and to have a greater share in the 

advantages and profits derived therefore on an 

equitable basis with due regard to the development 

needs and objectives of the people concerned and to 

mutually acceptable contractual practices, and call 

upon the countries from which such capital 

originates to refain from any action which would 

hinder the exercise of that right; 

 

Kedaulatan negara atas sumber daya alam  

bersumber dari ideologi penguasaan sumber daya alam 

di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Dasar  1945. Penguasaan negara sebagai 

amanat Pasal 33 ayat (3) UUD   1945 dijabarkan lebih 

lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

                                                           
98 Jane A. Hofbauer, “The Principle of Permanent Sovereignty over 

Natural Resources and Its Modern Implications”, Tesis, Faculty of Law, 
University of Iceland, August 2009,  h.2. 

99 Resoultion on Permanent Sovereignty over Natural Resources, UN GA 
Res. 2158 (XXI), 25 November 1966. 
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Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (“UUPA”):100  

(1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar dan hal-hal lain sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai negara termaksud dalam ayat 

(1) pasal ini memberi wewenang untuk: 

a. mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa 

tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara  orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa. 

 

                                                           
100 Kaitkan dengan Pasal 8 UUPA : “atas dasar hak menguasai dari 

negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur 
pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan 
ruang angkasa.”   Eman Ramelan “Asas Pemisahan Horizontal dalam 
Hukum Tanah Indonesia”, Pidato, Disampaikan pada Pengukuhan 
Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 13 Desember 2008, h. 13-14. 
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Hak-hak tersebut di atas pada prinsipnya tidak jauh 

berbeda dengan isi Pasal 2 ayat (1) Piagam Charter of 

Economic Rights and Duties of States (CERDS) yang 

berbunyi: Every State has and shall freely exercise full 

permanent sovereignty, including possession, use and disposal 

over all its wealth, natural resources and economic activities.101 

Selanjutnya CBD juga mengakui kedaulatan masing 

masing negara atas sumber daya alam yang dimillikinya 

termasuk kewenangan negara mengeksploitasi sumber 

dayanya berdasarkan kebijakan lingkunagn dan 

bertanggung jawab untuk menjamin aktivitas eksploitasi 

tersebut di wilayah yurisdiksinya atau mengontrolny 

agar tidak merusak lingkungan. Kedaulatan atas sumber 

daya alam tersebut diatur di dalam Article 3 CBD :  

states have, in accordance with the Charter of the United 

Nations and the principles of international law, the 

sovereign right to exploit their own resources pursuant to 

their own environmental policies, and the responsibility 

to ensure that activities within their jurisdiction or 

control do not cause damage to the environment of other 

States or of areas beyond the limits of national 

jurisdiction. 

 

Kedaulatan atas sumber daya alam tersebut 

meliputi pula kewenangan untuk mengatur akses atas 

sumber daya genetik berdasarkan aturan hukum nasional 

dan dilakukan oleh pemerintah  yang berwenang. Hal ini 

sebagaimand di atur di dalam Article 15.1 CBD : 

                                                           
101 Majelis Umum PBB pada 12 Desember 1974 mengesahkan 

Resolusi Nomor 3281 (XXIX) mengenai Charter of Economic Rights and 
Duties of States (selanjutnya disebut CERDS). 
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Recognizing the sovereign rights of States over their 

natural resources, the authority to determine access to 

genetic resources rests with the national governments 

and is subject to national legislation. 

 

Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Hayati yang 

berkesinambungan 

Menurut CBD, pengelolaan sumber daya hayati 

yang berkesinambungan menjadi tujuan utama dari CBD, 

selain tujuan untuk konservasi atau pelestarian, termasuk 

juga pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber 

daya  hayati : 

objectives of this Convention, to be pursued in accordance 

with its relevant provisions, are the conservation of 

biological diversity, the sustainable use of its components 

and the fair and equitable sharing of the benefits arising 

out of the utilization of genetic resources, including by 

appropriate access to genetic resources and by 

appropriate transfer of relevant technologies, taking into 

account all rights over those resources and to 

technologies, and by appropriate funding.102 

   

Tujuan yang relatif sama dapat dijumpai juga di 

Protokol Nagoya bahwa pembagian yang adil dan 

seimbang atas penggunaan sumber daya hayati   harus 

memberi kontribusi pada pelestarian dan penggunaan 

yang berkesinambungan dari sumber daya hayati.  

Tujuan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Protokol 

Nagoya :  

                                                           
       102 Article 1 CBD. 
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 The objective of this Protocol is the fair and equitable 

sharing of the benefits arising from the utilization of 

genetic resources, including by appropriate access to 

genetic resources and by appropriate transfer of relevant 

technologies, taking into account all rights over those 

resources and to technologies, and by appropriate 

funding, thereby contributing to the conservation of 

biological diversity and the sustainable use of its 

components. 

 

Selanjutnya Article 9  Protokol Nagoya menentukan 

bahwa baik pengguna maupun penyedia dari sumber 

daya genetika harus memberikan manfaat secara 

langsung penggunaan sumber daya hayati pada 

pelestarian dan penggunaan yang  berkesinambungan. 

Penggunaan sumber daya hayati juga harus 

dilakukan secara berkeadilan. Model penggunaan sumber 

daya yang berkeadilan menggandung makna bahwa 

terdapat kepentingan-kepentingan yang dilindungi 

secara seimbang sehingga setiap orang sebanyak 

mungkin memperoleh apa yang menjadi bagiannya atau 

haknya.103    

Dalam hal ini relevan untuk menggunakan konsep 

keadilan sebagai suatu kehendak terus menerus dan tetap 

memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya  

(justitia est perpetua et constans voluntas is suum cuique 

tribuendi)104 dengan menekankan setiap orang 

memperoleh bagiannya (cuique tribuere - to give everybody 

                                                           
         103 Peter Mahmud Marzuki ,  Op.Cit,  h. 12. 
          104 Ibid, h. 154. 
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his own).105 Keadilan yang dimaksud tidak boleh 

disamakan dengan persamaan dan bukan berarti setiap 

orang mendapatkan bagian yang sama,106 sebagaimana 

juga diungkapkan oleh Aristotle bahwa ”justice consists in 

treating equals equally  and unequals unequally, in proportion 

to their inequality”.107 Dalam hal ini    dapat diterapkan 

pula prinsip  keadilan menurut John Rawls:   

(1) First : each person is to have en equal right to the most 

extensive scheme of equal basic liberties compatible with a 

similar sheme of liberties for others. (2) Second: social and 

economic inequalities are to be arranged so that they are both 

(a) reasonably expected to be everyone’s advantage, and (b) 

attached to positions offices open to all.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 105 Ibid, h. 153. Lihat juga Agus Yudha Hernoko,    Hukum 

Perjanjian: Asas Proprosionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang 
Mediatama Yogyakarta, 2009,   h. 36. 

106 Ibid, h. 151. 
107 Raymond Wacks, Jurisprudence, Blackstone Press Limited, 

London, 1995, h. 178. 
108 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 

Massachusetts, 1971,  h. 53. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

a. Pemerintah belum menetapkan kebijakan pemerin-

tah yang komprehensif dalam mengembangkan 

paten obat dari tanaman lokal rumput laut sebagai 

strategi untuk menunjang obat halal dan 

kemandirian obat nasional.  Penataan dan regulasi 

sifatnya masih sporadis tersebar dalam beberapa 

regulasi yang sifatnya sektoral.   Penataan yang ada 

di dalam UU Paten malah menjadikan tantangan 

tersendiri karena di dalam UU Paten disebutkan 

bahwa Paten yang menggunakan tanaman lokal 

harus menyebutkan asal/sumber darimana 

tanaman lokal tersebut didapatkan. Hal ini menjadi 

kendala tersendiri bahwa penyebutan asal sumber 

dari tanaman lokal tersebut harus diberikan oleh 

instansi yang berwenang padahal instansi yang 

dimaksud belum ditunjuk atau belum terbentuk. 

Dalam hal ini terdapat  ketidakjelasan apakah 

pemerintah akan akan menunjuk Direktorat Jendral 

Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang 

memberi Paten, atau Kementerian Lingkungan 
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Hidup dan Kehutanan mengingat  paten dari 

tanaman lokal akan terkait dengan lingkungan 

hidup dan kehutanan, ataukah Kementerian 

pertanian karena  paten dari tanaman lokal akan 

terkait dengan pertanian. Selain itu aturan 

mengenai disclosure of origin di dalam UU Paten 

masih sangat sumir dan membutuhkan peraturan 

pelaksanaan yang lebih komprehensif. 

Prinsip pengembangan paten obat yang berasal 

dari tanaman lokal rumput laut berikut 

komersialisasinya   harus memperhatikan prinsip 

fair and equitable, prinsip kedaulatan negara atas 

sumber daya alam dan prinsip penggunaan yang 

berkesinambungan. Prinsip ini diatur secara 

internasional di dalam Convention on Biodiversity 

dan Nagoya Protocol yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah Indonesia sehingga prinsip tersebut 

harus diaplikasikan dalam tataran regulasi hukum 

nasional. 

Penataan dan regulasi  paten obat yang berasal dari 

tanaman lokal untuk menunjang obat murah dan 

kemandirian obat nasional telah dilakukan oleh 

pemerintah antara lain melalui UU Paten, UU 

Perlindungan Varitas Tanaman, UU Merek dan 

Indikasi Geografis, UU Rahasia Dagang dan UU 

Hak Cipta. Untuk bidang tanaman lokal rumput 

laut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan 

Presiden Nomor  33 Tahun 2019 Tentang Peta 

Panduan (Road Map) Pengembangan Industri 

Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021.  Selain itu 
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juga telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan 

Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

1/Kepmen-Kp/2019 Tentang Pedoman Umum 

Pembudidayaan Rumput Laut. 

 

Saran 

a. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan 

pemerintah yang komprehensif dalam 

mengembangkan paten obat dari tanaman lokal  

mengingat penataan dan regulasi yang ada saat 

ini sifatnya masih sporadis tersebar dalam 

beberapa regulasi yang bersifat sektoral.  Selain 

itu, mengingat regulasi yang ada masih sangat 

sumir sehingga pemerintah seharusnya segera 

menetapkan peraturan pelaksanaan yang jelas 

dan lebih komprehensif. 

b. Mengingat terdapat beberapa kendala di dalam 

UU Paten untuk pelaksanaan ketentuan 

mengenai paten tanaman lokal dengan 

disclosure of origin khususnya pada bidang 

kelembagaan, maka pemerintah seharusnya 

segera membentuk atau menunjuk lembaga 

khusus yang diberi kewenangan untuk 

melaksanakan ketentuan mengenai disclosure of 

origin. Kewenangan tersebut seharusnya tidak 

diberikan kepada lembaga yang sudah sangat 

overload beban kinerjanya untuk menghindari 

kegagalan dan ketidakefisiensi pemberian dan 

pelaksanaan disclosure of origin sebagai syarat 

permohonan paten dari tanaman lokal. 
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c. Selain itu perlu dilakukan koordinasi diantara 

lembaga yang terkait untuk pelaksanaan 

ketentuan mengenai paten dari tanaman lokal 

dengan disclosure of origin agar tidak tumpang 

tindih dan saling bertentangan satu sama lain. 
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