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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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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah  penulis panjatkan ke hadirat  Allah 

s.wt atas limpahan karunianya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tulisan ini.  Dengan selesainya  penulisan 

ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor 

Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, yang telah memberikan 

kesempatan dan dukungan untuk menyelesaikan tulisan 

ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih pada semua 

pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi 

baik moril maupun materiil sehingga tulisan ini bisa 

diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.   

Tulisan  ini disusun sebagai hasil dari penelitian 

diawali dengan latar belakang mengenai belum 

terkelolanya  sumber daya alam/hayati  secara maksimal  

oleh pemerintah melalui mekanisme disclosure of origin 

dan benefit sharing, sehingga  sumber daya alam/hayati 

tersebut banyak dilanggar dan disalahgunakan  serta 

belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi 

kemakmuran rakyat Indonesia. Di dalam latar belakang 

diuraikan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi 

CBD maupun Protokol Nagoya, Indonesia belum 

mempunyai mekanisme dan sistem yang lengkap terkait 

dengan disclosure of origin dan benefit sharing.  Sehingga 
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terdapat beberapa masalah terkait  dengan  disclosure of 

origin dan benefit sharing  seperti ketidakjelasan sistem, 

mekanisme, prosedur dan kelembagaan untuk 

pelaksanaan disclosure of origin dan benefit sharing.      

Di dalam tulisan ini dipaparkan mengenai tujuan 

penulisan antara lain untuk menformulasikan bentuk, 

prosedur dan kelembagaan terkait dengan disclosure of 

origin dan benefit sharing atas pemanfaatan sumber daya 

alam/hayati. Selanjutnya penelitian ini memaparkan 

pentingnya Prinsip fair and equitable untuk pembagian 

keuntungan atas pemanfaatan sumber daya alam/hayati   

dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan 

kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, tulisan ini menganalisa 

model atau bentuk regulasi dan penataan disclosure of 

origin dan benefit sharing yang efesien untuk pengelolaan 

sumber daya alam/hayati yang berkelanjutan untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat.     

Selanjutnya penulisan menyadari bahwa tulisan ini 

tidak sesempurna seperti diharapkan, untuk itu  penulis 

mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan  

tulisan ini. 

 

Surabaya,    Oktober 2019 

 

  Mas Rahmah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Menurut The World Conservation Monitoring Center 

Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara 

megadiversity dan memiliki tingkat sumber alam/hayati 

tertinggi kedua di dunia setelah Brazil.  Bagi Indonesia, 

sumber daya alam/hayati memiliki peran yang sangat 

penting karena memiliki keterkaitan dengan aspek 

kehidupan manusia yaitu aspek ketahanan pangan, 

pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.1    

Sumber daya alam/hayati juga merupakan sumber dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan 

tehnologi dan budaya bangsa.2 Bagi perekonomian 

Indonesia, sumber daya alam/hayati memiliki kontribusi 

yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi 

karena sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan 

                                                           
1 E. Lubis,   Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. 

Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan 
Intelektual, Alumni, Bandung, 2009,  h.1  

2 M.R Ayu,  K.Alexander, W.Puspitasari, W.,   Hukum Sumber Daya 
Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di 
Indonesia, Alumni, Bandung., 2014, h. 1 
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hidup pada sektor pertanian yang sangat terkait dengan 

penggunaan sumber daya alam/hayati. 3 

Dengan melihat peranan dan kontribusi sumber 

daya alam/hayati yang dimiliki Indonesia, seharusnya 

sumber daya alam/hayati tersebut dapat dikelola dengan 

baik untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal 

ini sesuai dengan amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 

bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih 

meningkatkan perannya dalam melakukan penguasaan  

atas sumber daya alam/hayati  yang antara lain dapat 

dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam/hayati 

yang berkelanjutan  agar dapat mewujudkan 

kemakmuran rakyat. Pengguasaan oleh negara atas 

sumber daya alam/hayati antara lain dilakukan dengan 

melakukan regulasi pengelolaan sumber daya 

alam/hayati yang berkelanjutan. 

Namun pengelolaan atas sumber daya alam/hayati 

belum maksimal dilakukan oleh pemerintah sehingga  

sumber daya alam/hayati tersebut banyak dilanggar dan 

disalahgunakan  serta belum sepenuhnya memberikan 

manfaat bagi  rakyat Indonesia. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak lain terkait dengan pemanfaatan 

sumber daya genetika tanpa izin  dari pemerintah  antara 

lain  kasus “Shiseido” tahun 1990 an yang mendaftarkan 

paten yang berasal  dari 11 senyawa tanaman obat 

tradisional Indonesia  yang dibudidaya dari generasi ke 

                                                           
3 E. Lubis,  Loc. Cit.  
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generasi.4  Paten ini kemudian ditentang  oleh  Yayasan 

Tani Indonesia  (BioTani Foundation)  antara lain  dengan 

tidak ada rekognisi Sheisido bahwa tanaman obat 

tersebut berasal dari Indonesia  alasan bahwa Paten 

tersebut dapat mengancam petani Indonesia yang telah 

mengembangkan tanaman obat tradisional secara 

bertahun-tahun dan pada tanggal 24 Januari 2002 

akhirnya Shiseido menarik  paten tersebut dari Kantor 

Paten Eropa. Paten tersebut memang seharusnya ditarik 

karena Shishedo tidak menyebtukan bahwa tanaman obat 

yang menjadi bahan baku untuk bahan kosmetikanya itu 

merupakan tanaman asli yang berasal dari Indonesia. 

Dalam hal ini  shishedo tidak mencantumkan disclosure of 

origin dalam permohonan patennya.  Selain itu Shishedo 

juga tidak memberikan benefit sharing atas pemanfaatan 

tanaman obat asli milik Indonesia yang dijadikan Paten. 

Terkait dengan permasalah tersebut penelitian ini 

akan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya 

hayati melalui Disclosure of Origin dan  Benefit Sharing. 

Dislosure of origin merupakan persyaratan yang diadopsi 

di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya untuk  

pendaftaran paten yang mewajibkan pemohon untuk  

menunjukkan asal dari sumber daya alam/hayati yang 

digunakan sebagai dasar perolehan patennya.5  Dislosure 

of origin ini ditujukan untuk mengawasi akses dan 

                                                           
4 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. 

5ACIPA, Disclosure of Origin, Fact Sheet I 
http://acipa.edu.au/pdfs/factsheets/Int-10Disclosure-of-Origin-Fact-
Sheet.pdf 
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penggunaan sumber daya alam dan pengetahuan 

tradisional agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. 

Indonesia juga telah menetapkkan Disclosure of 

Origin ini dalam peraturan perundangundangan 

khususnya di undang-undang  Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Di dalam 

Pasal 26 UU Paten disebutkan bahwa : 

(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 

genetika dan/atau pengetahuan tradisional 

tersebut dalam deskripsi. 

(2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau 

pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi 

yang diakui oleh pemerintah.  

Meskipun sudah diatur di dalam UU Paten, namun 

pengaturan lebih lanjut mengenai dislosure or origin belum 

ada sehingga belum jelas mengenai  bentuk disclosure of 

origin, mekanismenya atau prosedurnya, kelembagaan 

yang menetapkan informasi tentang   sumber daya 

genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Untuk itu 

penelitian akan menelaah tentang  bentuk, prosedur dan 

kelembagaan terkait dengan disclosure of origin. 

Selain  disclosure of origin, Indonesia juga telah 

mengatur secara sumir tentang benefit sharing.  Di dalam 

UU Paten, disebutkan di dalam Pasal 26 Ayat (3) bahwa  : 

pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber 

daya genetika dan/atau pengetahuan tradisional 
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sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan  

sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang sumber daya genetik dan  

pengetahuan tradisional. Pengaturan internasional 

sebagaimana dimaksud bisa dilihat di dalam Convention 

on Biological Diversity  (CBD). Benefit sharing tersebut telah 

diamanatkan oleh  CBD yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 

Tentang Pengesahan United Nations Convention on 

Biological Diversity (Konvensi Sumber daya hayati). CBD 

mempunyai tiga tujuan utama yaitu: konservasi 

keanekaragaman hayati (the conservation of biological 

diversity), penggunaan keanekaragaman hayati yang 

berkelanjutan (the sustainable use of its components), dan 

pembagian keuntungan secara adil dan layak atas 

penggunaan keanekaragaman hayati  (the fair and equitable 

sharing of benefits arising from its utilization).6   Berdasarkan 

CBD, maka pemanfaatan sumber daya hayati oleh pihak 

lain harus disertai dengan pembagian keuntungan secara 

adil dan layak atas penggunaan keanekaragaman hayati  

the fair and equitable sharing of benefits arising from its 

utilization. 

CBD mengakui hak kedaulatan masing masing 

negara atas sumber daya alam yang dimillikinya 

termasuk kewenangan negara untuk menentukan akses 

atas sumber daya genetika (Article 15.1 CBD).  

Berdasarkan CBD, akses atas sumber daya genetika 

tersebut harus disetujui bersama dalam mutual agreed 

                                                           
6 Article 1  CBD 
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terms7  dan harus telah mendapatkan persetujuan awal 

(Prior Informed Consent)8 dari negara pemilik sumber daya 

genetika tersebut.  Oleh karena itu, apabila ada negara 

atau pihak lain akan memanfaatkan sumber daya 

genetika yang dimiliki oleh negara tertentu, pihak 

tersebut harus mendapatkan izin untuk mengakses 

sumber daya genetika tersebut  yang dituangkan dalam 

mutual agreed terms dan harus mendapatkan persetujuan 

dari negara pemilik sumber daya genetika. Selanjutnya 

CBD mengakui bahwa  dalam mengakses   sumber daya 

genetika harus didasarkan pada akses yang adil  dan  

seimbang (access on a fair and equitable basis)  dan diikuti 

dengan  pembagian keuntungan yang adil dan seimbang  

(Art. 19.2 of CBD). 

Namun pembagian keuntungan yang adil dan  

seimbang  atas pemanfaatan  sumber daya genetika  tidak  

diatur secara detail kerangka kerjanya sehingga tidak 

efektif dalam implementasinya.9 Nagoya Protocol  

menjabarkan lebih lanjut salah satu tujuan dari CBD yaitu 

pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas 

pemanfaatan  keanekaragaman hayati., sebagaimana 

diatur di dalam Article 1: 

The objective of this Protocol is the fair and equitable 

sharing of the benefits arising from the utilization of 

genetic resources, including by appropriate access to 

genetic resources and by appropriate transfer of 

relevant technologies, taking into account all rights 

                                                           
7 Article 15.4 CBD 
8 Sebagaimana diatur di dalam Pasal 15.5 CBD 
9K. Koutouki,  “The Nagoya Protocol: Status of Indigenous and 

Local Communities”, Makalah, 2011, h.6-7. 
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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. 

 

Nagoya Protocol merupakan penjabaran dari CBD 

dan  menjadi sarana dalam pelaksanaan access and beneit 

sharing   bagi negara   pemilik sumber daya hayati. 

Protokol Nagoya telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang 

“Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic 

Resources And The Fair And Equitable Sharing Of 

Benefits Arising From Their Utilization To The 

Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya 

Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan 

Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang 

Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Sumber 

daya hayati”.    

Nagoya Protocol  menetapkan  akses dan 

pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya 

hayati yang didasarkan pada prinsip  fair and equitable,   

termasuk menetapkan bahwa pembagian keuntungan 

harus ditujukan untuk mendukung konservasi dan 

penggunaan sumber daya hayati tersebut secara 

berkelanjutan.10  Nagoya Protocol juga mengatur  

mekanisme pembagian keuntungan berikut persyaratan 

bahkan menetapkan adanya Global Multilateral Benefit-

                                                           
10 Article 9 Protokol Nagoya. 
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Sharing Mechanism.11 Nagoya Protocol juga menetapkan 

kelembagan terkait dengan pembagian keuntungan 

seperti National Focal Point Article 13) dan Clearing House 

(sArticle 14) pembagian keuntungan atas penggunaan 

sumber daya alam/hayati.   

Berdasarkan kerangka dasar mengenai   

pembagian keuntungan sebagaimana diatur oleh  Nagoya 

Protocol dan CBD, penelitian ini akan menganalisis  

tentang prinsip fair and equitable dalam pembagian 

keuntungan atas pemafaatan sumber daya alam/hayati 

tersebut. Selain itu  penelitian ini juga ingin mencari 

solusi atas  permasalahan utama Indonesia terkait dengan  

disclosure of origin dan benefit sharing.  Permasalahan 

utama    di Indonesi terkait dengan  disclosure of origin dan 

benefit sharing adalah ketidakjelasan sistem, mekanisme, 

prosedur dan kelembagaan terkait  dengan pelaksanaan 

disclosure of origin dan benefit sharing . Meskipun Indonesia 

telah meratifikasi CBD maupun Protokol Nagoya, 

Indonesia belum mempunyai mekanisme dan sistem 

yang lengkap terkait dengan disclosure of origin dan 

benefit sharing. Selain itu Indonesia juga belum 

mempunyai undang-undang mengenai Perlindungan 

Sumber Daya Hayati maupun undang-undang mengenai 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya, baru 

dalam bentuk rancangan undang-undang.  Selain itu, 

menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah 

baru melakukan penataan akses dan belum menetapkan 

pembagian keuntungan atas penggunaan sumber daya 

hayati. Pemerintah hanya menetapkan persyaratan untuk 

                                                           
11 Article 10 Protokol Nagoya. 
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memperoleh izin mengambil sampel sumber daya hayati 

Indonesia dan belum menetapkan bahwa pihak lain atau 

peneliti yang mengambil sample sumber daya hayati 

harus membayar sejumlah uang kepada pemerintah.12 

Mengingat belum ada peraturan pelaksanaan  

yang mengatur secara  lebih detail lagi tentang disclosure 

of origin dan benefit sharing,  penelitian ini perlu dianalisa 

mengenai model   penataan   disclosure of origin dan benefit 

sharing dalam   menunjang  pengelolaan  sumber daya 

hayati  yang berkelanjutan.    

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan 

ini membatasi pembahasan pada  masalah berikut ini: 

a) Bentuk, prosedur dan kelembagaan terkait 

dengan disclosure of origin dan benefit sharing 

atas pemanfaatan sumber daya alam/hayati. 

b)  Prinsip fair and equitable untuk pembagian 

keuntungan  atas pemanfaatan sumber  daya 

alam/hayati   dalam menunjang pengelolaan  

sumber daya alam  yang berkelanjutan dan 

berkeadilan untuk mewujudkan kemakmuran 

rakyat.   

c) Model atau bentuk  regulasi dan penataan 

disclosure of origin dan benefit sharing     yang 

efesien untuk pengelollan sumber daya alam/hayati  

yang berkelanjutan untuk mewujudkan 

kemakmuran rakyat.    

 

                                                           
12 Disampaikan pada diskusi “Sharing Benefit, Doing Research 

Together”, 16 Maret 2007 yang diselenggarakan oleh DAAD di 
German Embassy Jakarta. 
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Keaslian  

           Tulisan dari hasil penelitina ini belum pernah 

dilakukan oleh tim peneliti sebelumnya. Penulisan 

dengan topik yang relatif sama dilakukan oleh beberapa 

penulis dengan kajian yang berbeda. Contohnya Yulia 

dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

Lhokseumaweh Aceh menelaah tentang “ Prinsip akses 

dan benefit sharing ABS) dalam Instrumen Internasional 

untuk Melindungi Keanekaragaman Hayati dan 

penerapannya di Indonesia” dengan kajian penelitian 

pada bagaimana posisi ABS pada masing-masing 

penaguran dalam instrumen internasional. 

           Selian itu, Denny Hartati  meneliti tentang “Kajian 

Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan 

pada Pemanfaatan Sumber Daya  Genetik Kelautan dan 

Perikanan” dengan pada : a. akses dan pembagian 

keuntungan b. pemanfaatan Sumber daya genetik  SDG) 

bidang kelautan dan perikanan, c. pengaturan hukum 

internasional mengenai ABS. 

            Dalam konteks yang berbeda, Raden Tryxiana 

Hafsari melakukan  penelitian dengan judul  “Penerapan 

Akses Dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan 

Seimbang Dalam Upaya Perlindungan Sumber Daya 

Genetika (SDG) Berdasarkan Nagoya Protocol”    dengan 

kajian pada bagaimana Nagoya Protocol mengatur akses 

dan benefit sharing serta kesiapan Indonesia 

melaksanakan pengaturan Nagoya Protocol.  

            Makiha Dzakiyah Chairunnisa menganalisis 

mengenai  “Implementasi Prior Informed Consent dan 

Access to Benefit Sharing dalam Upaya Optimalisasi 
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Bioprospeksi Sumber Daya Genetika Kawasan Laut 

Indonesia”. Dalam penelitian ini ditelaah tentang : a). 

implementasi Prior Informed Consent dan Access to Benefit 

Sharing sebagai bentuk perlindungan Sumber Daya 

Genetika di Kawasan Laut Indonesia; b) dampak dari 

implementasi Prior Informed Consent dan Access to Benefit 

Sharing bagi Bioprospeksi sumber daya genetika di 

kawasan laut.  

 

Urgensi  Penulisan 

              Tulisan ini memiliki urgensi karena hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi  

untuk mengelola sumber daya alam/hayati secara 

berkesinambungan melalui skema penataan disclosure of 

origin dan benefit sharing. Mengingat  tulisan ini bertujuan 

untuk mengembangkan model   regulasi dan penataan 

disclosure of origin dan benefit sharing     yang efesien untuk 

pengelolan sumber daya alam/hayati  yang berkelanjutan 

untuk mewujudkan kemakmuran rakyat,  maka   tulisan 

ini sangat urgen untuk mendukung Rencana Induk 

Penelitian (RIP) dan roadmap penelitian Fakultas.  Secara 

lebih terinci, Rencana Induk Penelitian and peta jalan  

penelitian Fakultas Hukum   dihasilkan dari serangkaian 

proses yang partisipatif dari Departemen, Program Studi 

dan Guru Besar yang terdiri dari beberapa Tema Prioritas 

adalah :  

1. Kebijakan hukum di bidang kesehatan menuju 

kesejahteraan sosial 

1.1  Tata kelola yang baik di bidang kesehatan 

dan kerumahsakitan 



12|  

1.2  Regulasi tentang kompetensi tenaga 

kesehatan dan perlindungan profesi tenaga 

kesehatan 

1.3  Perlindungan hukum bagi konsumen 

kesehatan 

1.4  Sistem jaminan sosial nasional dan 

peningkatan akses layanan kesehatan 

2. Kebijakan hukum kemaritiman untuk 

mendukung kemandirian Indonesia sebagai 

Negara Kepulauan 

2.1  Harmonisasi hukum di bidang 

kemaritiman 

2.2  Aspek hukum kepelabuhanan 

2.3  Regulasi dalam pengangkutan laut 

2.4  Aspek hukum investasi dan pembiayaan 

dalam rangka pengembangan infrastruktur 

kemaritiman 

2.5 Perlindungan hukum dalam rangka 

pemberdayaan nelayan tradisional 

3. Aspek hukum penyediaan infrastruktur publik 

dalam rangka mengurangi kesenjangan 

pembangunan antar wilayah di Indonesia 

3.1  Model pembiayaan dalam rangka 

penyediaan infrastruktur 

3.2  Implementasi asas-asas hukum adat dalam 

pengembangan infrastruktur publik di 

wilayah terpencil 

3.3 Pengadaan tanah untuk penyediaan 

infrastruktur 
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3.4 Transplantasi hukum dan implementasi 

instrumen hukum internasional di bidang 

infrastruktur. 

4. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 

pemajuan dan perlindungan Hak Asasi  Manusia 

4.1  Perlindungan terhadap Hak dan 

Kebebasan warga negara 

4.2  Perlindungan bagi warga negara dan 

badan hukum Indonesia (termasuk 

perlindungan hukum bagi buruh migran) 

4.3  Kesetaraan dan keadilan gender 

4.4  Jaminan perlindungan hukum bagi anak 

sebagai pelaku dan korban tindak pidana 

5. Tata pemerintahan yang baik dalam 

pembentukan regulasi dan penyelenggaraan 

pemerintahan 

5.1  Pembagian kewenangan antara pemerintah 

pusat dan daerah pada aspek pengadaan 

barang dan jasa serta pengelolaan barang 

milik daerah 

5.2  Pembentukan produk hukum yang 

berkualitas 

5.3  Pelayanan publik dan peningkatan kualitas 

aparatur sipil negara 

5.4  Pemilu yang demokratis 

5.5  Penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis dan bebas korupsi 

6. Kebijakan hukum dalam mewujudkan 

kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa 
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6.1  Perlindungan hukum dalam rangka 

pemberdayaan industri berbasis ekonomi 

kreatif dan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM). 

6.2  Regulasi dalam pengelolaan sumber daya 

alam yang berkelanjutan dan berkeadilan 

dalam rangka mewujudkan kemakmuran 

rakyat. 

6.3  Harmonisasi hukum nasional dan 

penanganan dampak negatif kesepakatan 

perdagangan bebas. 

          Tulisan  ini  sangat urgen untuk  mendukung 

Rencana Induk Penelitian (RIP) dan roadmap  penelitian 

Fakultas,  khususnya pada tema strategis yang pertama  

berupa Kebijakan hukum  dalam mewujudkan 

kemandirian ekonomi dan daya saing bangas, dengan 

subsistem berupa  regulasi dalam pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam 

rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal ini 

dikarenakan tulisan dari hasil penelitian ini sesuai 

dengan tema prioritas yang menjadi  roadmap penelitian  

Fakultas  yaitu  menghasilkan luaran tentang  kebijakan 

hukum dalam bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan dalam rangka 

mewujudkan kemakmuran rakyat. Secara lebih khusus, 

tulisan dari penelitian ini menghasilkan luaran tentang   

kebijakan hukum terkait regulasi   penataan disclosure of 

origin dan benefit sharing    yang efesien untuk pengelolan 

sumber daya alam/hayati yang berkelanjutan untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat. 
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BAB II 

PATEN ATAS TANAMAN LOKAL DAN 

DISCLOSURE OF ORIGIN 

 

Tanaman Lokal  

Tanaman lokal merupakan bagian dari  dari sumber 

daya alam  (natural resources) yang didefinisikan sebagai:13 

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.”  

Menurut The World Conservation Monitoring Center 

Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara 

megadiversity dan memiliki tingkat sumber alam/hayati 

tertinggi kedua di dunia setelah Brazil.  Bagi Indonesia, 

sumber daya alam/hayati memiliki peran yang sangat 

penting karena memiliki keterkaitan dengan aspek 

kehidupan manusia yaitu aspek ketahanan pangan, 

pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelan-

jutan.14 Sumber daya alam/hayati juga merupakan 

sumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

                                                           
13 Ibid,  h. 1127   
14 E. Lubis,   Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. 

Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign  
Right dan Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2009,  h.1    
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pengembangan tehnologi dan  budaya bangsa.15 Bagi 

perekonomian Indonesia, sumber daya alam/hayati 

memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi 

pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar rakyat 

Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian 

yang sangat terkait dengan penggunaan sumber daya 

alam/hayati. 16     

Dengan melihat peranan dan kontribusi tanaman 

lokalyang dimiliki Indonesia, seharusnya sumber daya 

alam/hayati tersebut dapat dikelola dengan baik untuk 

mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, 

pemerintah seharusnya lebih meningkatkan perannya 

dalam melakukan penguasaan atas tanaman lokalyang 

antara lain dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber 

daya alam/hayati yang berkelanjutan agar dapat 

mewujudkan kemakmuran rakyat. Pengguasaan oleh 

negara atas sumber daya alam/hayati antara lain 

dilakukan dengan melakukan regulasi pengelolaan 

sumber daya alam/hayati yang berkelanjutan.   

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 

                                                           
15 M.R Ayu,  K.Alexander, W.Puspitasari, W.,   Hukum Sumber Daya 

Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di 
Indonesia, Alumni, Bandung., 2014, h. 1   

16 E. Lubis,  Loc. Cit.   
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manfaat bagi rakyat Indonesia. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak lain terkait dengan pemanfaatan 

sumber daya genetika tanpa izin  dari pemerintah  antara 

lain  kasus “Shiseido” tahun 1990 an yang mendaftarkan 

paten yang berasal  dari 11 senyawa tanaman obat 

tradisional Indonesia  yang dibudidaya dari generasi ke 

generasi.17  Paten ini kemudian ditentang  oleh  Yayasan 

Tani Indonesia  (BioTani Foundation)  antara lain  dengan 

tidak ada rekognisi Sheisido bahwa tanaman obat 

tersebut berasal dari Indonesia  alasan bahwa Paten 

tersebut dapat mengancam petani Indonesia yang telah 

mengembangkan tanaman obat tradisional secara 

bertahun-tahun dan pada tanggal 24 Januari 2002 

akhirnya Shiseido menarik  paten tersebut dari Kantor 

Paten Eropa. Paten tersebut memang seharusnya ditarik 

karena Shishedo tidak menyebtukan bahwa tanaman obat 

yang menjadi bahan baku untuk bahan kosmetikanya itu 

merupakan tanaman asli yang berasal dari Indonesia. 

Dalam hal ini shishedo tidak mencantumkan disclosure of 

origin dalam permohonan patennya.  Selain itu Shishedo 

juga tidak memberikan benefit sharing atas pemanfaatan 

tanaman obat asli milik Indonesia yang dijadikan Paten.  

   

Disclosure of origin dalam Sistem Paten  

  Dislosure of origin merupakan persyaratan yang 

diadopsi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya 

untuk pendaftaran paten yang mewajibkan pemohon 

                                                           
17 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.   
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untuk menunjukkan asal dari sumber daya alam/hayati 

yang digunakan sebagai dasar perolehan patennya.18  

Dislosure of origin ini ditujukan untuk mengawasi akses 

dan penggunaan sumber daya alam dan pengetahuan 

tradisional agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.  

Indonesia juga telah menetapkan Disclosure of 

Origin ini dalam peraturan perundangundangan 

khususnya di dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 

2016 Tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Di 

dalam Pasal 26 UU Paten disebutkan bahwa:  

(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 

genetika dan/atau pengetahuan tradisional 

tersebut dalam deskripsi.  

(2) Informasi tentang sumber daya genetik 

dan/atau pengetahuan tradisional sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.   

Meskipun sudah diatur di dalam UU Paten, namun 

pengaturan lebih lanjut mengenai dislosure or origin belum 

ada sehingga belum jelas mengenai  bentuk disclosure of 

origin, mekanismenya atau prosedurnya, serta kelemba-

gaan yang menetapkan informasi tentang   sumber daya 

genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagai syarat 

untuk permohonan pengajuan paten.  

                                                           
18 ACIPA, Disclosure of Origin, Fact Sheet I http://acipa. 

edu.au/pdfs/factsheets/Int-10Disclosure-of-Origin-Fact-Sheet.pdf  
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  Selain persyaratan untuk permohonan paten 

dengan mengharuskan mencantumkan disclosure of origin, 

Indonesia juga telah mengatur pembagian keuntungan 

(benefit sharing) dari penggunaan sumber daya genetika 

lokal atau pengetahuan tradisional benefit sharing.  Di 

dalam UU Paten, disebutkan di dalam Pasal 26 Ayat (3) 

bahwa: pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan 

sumber daya genetika dan/atau pengetahuan tradisional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  

sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang sumber daya genetik dan  

pengetahuan tradisional. Pengaturan internasional 

sebagaimana dimaksud bisa dilihat di dalam Convention 

on Biological Diversity (CBD). Benefit sharing tersebut telah 

diamanatkan oleh CBD yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 

Tentang Pengesahan United Nations Convention on 

Biological Diversity (Konvensi Sumber daya hayati). CBD 

mempunyai tiga tujuan utama yaitu: konservasi 

keanekaragaman hayati (the conservation of biological 

diversity), penggunaan keanekaragaman hayati yang 

berkelanjutan (the sustainable use of its components), dan 

pembagian keuntungan secara adil dan layak atas 

penggunaan keanekaragaman hayati  (the fair and equitable 

sharing of benefits arising from its utilization).19   

Berdasarkan CBD, maka pemanfaatan sumber daya 

hayati oleh pihak lain harus disertai dengan pembagian 

keuntungan secara adil dan layak atas penggunaan 

                                                           
19 Article 1  CBD  
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keanekaragaman hayati the fair and equitable sharing of 

benefits arising from its utilization.  

CBD mengakui hak kedaulatan masing masing 

negara atas sumber daya alam yang dimillikinya 

termasuk kewenangan negara untuk menentukan akses 

atas sumber daya genetika (Article 15.1 CBD).  

Berdasarkan CBD, akses atas sumber daya genetika 

tersebut harus disetujui bersama dalam mutual agreed 

terms20  dan harus telah mendapatkan persetujuan awal 

(Prior Informed Consent)21 dari negara pemilik sumber 

daya genetika tersebut.  Oleh karena itu, apabila ada 

negara atau pihak lain akan memanfaatkan sumber daya 

genetika yang dimiliki oleh negara tertentu, pihak 

tersebut harus mendapatkan izin untuk mengakses 

sumber daya genetika tersebut  yang dituangkan dalam 

mutual agreed terms dan harus mendapatkan persetujuan 

dari negara pemilik sumber daya genetika. Selanjutnya 

CBD mengakui bahwa dalam mengakses sumber daya 

genetika harus didasarkan pada akses yang adil dan  

seimbang (access on a fair and equitable basis)  dan diikuti 

dengan  pembagian keuntungan yang adil dan seimbang  

(Art. 19.2 of CBD).  

Namun pembagian keuntungan yang adil dan  

seimbang atas pemanfaatan  sumber daya genetika  tidak  

diatur secara detail kerangka kerjanya sehingga tidak 

efektif dalam implementasinya.22 Nagoya Protocol    

                                                           
20 Article 15.4 CBD   
21 Sebagaimana diatur di dalam Pasal 15.5 CBD   
22 K. Koutouki, “The Nagoya Protocol: Status of Indigenous and 

Local Communities”, Makalah, 2011, h.6-7. 11 Article 9 Protokol 
Nagoya.  
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menjabarkan lebih lanjut salah satu tujuan dari CBD yaitu 

pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas 

pemanfaatan keanekaragaman hayati, sebagaimana 

diatur di dalam Article 1:  

The objective of this Protocol is the fair and equitable 

sharing of the benefits arising from the utilizatiori of 

genetic resources, including by appropriate access to 

genetic 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.  

  

Nagoya Protocol merupakan penjabaran dari CBD 

dan menjadi sarana dalam pelaksanaan access and beneit 

sharing bagi negara pemilik sumber daya hayati. Protokol 

Nagoya telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang “Pengesahan 

Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And 

The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From 

Their Utilization To The Convention On Biological 

Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber 

Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil 

Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas 

Konvensi Sumber daya hayati”.     

Nagoya Protocol menetapkan akses dan pembagian 

keuntungan atas pemanfaatan sumber daya hayati yang 

didasarkan pada prinsip  fair and equitable, termasuk 

menetapkan bahwa pembagian keuntungan harus 

ditujukan untuk mendukung konservasi dan penggunaan 
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sumber daya hayati tersebut secara berkelanjutan.11  

Nagoya Protocol juga mengatur  mekanisme pembagian 

keuntungan berikut persyaratan bahkan menetapkan 

adanya Global Multilateral Benefit-Sharing Mechanism.23 

Nagoya Protocol juga menetapkan kelembagan terkait 

dengan   pembagian keuntungan seperti National Focal 

Point Article 13) dan Clearing House (Article 14)  

pembagian keuntungan atas penggunaan sumber daya 

alam/hayati.    

Ketentuan mengenai disclosure of origin tidak dapat 

dilepaskan dengan   kedaulatan negara atas pengelolaan 

sumber daya alam termasuk tanaman lokal. 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….”24 Kedaulatan atas 

sumber hayati yang merupakan bagian dari sumber daya 

alam,  mengandung hak-hak sebagai berikut:25  

(a) Memiliki, menggunakan dan kemerdekaan 

untuk memanfaatkan kekayaan alamnya;  

(b) Kebebasan untuk menentukan dan mengawasi 

potensi, eksplorasi, pembangunan, eksploitasi, 

pemanfaatan dan pemasaran kekayaan 

alamnya;  

                                                           
23 Article 10 Protokol Nagoya.  
24 Byan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Nine Edition, West 

Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004, h. 1524.   
25 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, RajaGrafindo 

Persada, 2003,   h. 230-231.    
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(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 internsional, 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 

wilayahnya.26 Selanjutnya terdapat pula Resolusi Majelis 

Umum PBB Nomor 2158 (XXI) antara lain menyatakan27:   

                                                           
26 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.  

27 Resoultion on Permanent Sovereignty over Natural Resources, UN GA 
Res. 2158 (XXI), 25 November 1966.  
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(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;  

  

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.28  

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 

                                                           
28 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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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 :  

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.  

   

C. Paten atas Tanaman Lokal  

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 

dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (Pasal 1 



26|  

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 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 

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 Hak Prioritas 

(Pasal 5 Ayat (2) UU Paten).  Hak Prioritas adalah hak 
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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 kewarga--

negaraan Inventor;   
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3) nama, alamat lengkap, dan kewarga-

negaraan 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 
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oleh Pemohon yang bukan Inventor; 

dan   

9) surat bukti penyimpanan jasad renik 

dalam hal Permohonan terkait dengan 

jasad renik.  

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   
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2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan 

hasil penelitian di lembaga pendidikan atau 

lembaga penelitian.  

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 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 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.  
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Selain harus memenuhi persyaratan subtantif  

sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU Paten, agar 

invensi berupa obat yang berasal dari tanaman lokal   

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 mempro-

duksi tanaman atau hewan, kecuali proses 

nonbiologis atau proses mikrobiologis.  

Lebih lanjut, agar invensi berupa obat yang berasal 

dari tanaman lokal  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.   

Selain diatur di dalam UU Paten, perlindungan obat 

yang berasal dari tanaman lokal 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 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), 

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek 

dan Indikasi Geografis), Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 

Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000  
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Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU 

Rahasia Dagang).   

Tanaman lokal 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.29  

           Jika melihat syarat tersebut, untuk tanaman 

lokal yang tradisional akan kesulitan memdapatkan 

perlindungan varitas tanaman karena terganjal unsur 

kebaruan.  Untuk itu jika ingin dilindungi melalui 

perlindungan varitas tanaman, maka perlu 

dikembangkan tanaman lokal melalui serangkaian 

kegiatan penelitian dan pengujian untuk menghasilkan 

varitas baru.    

                                                           
29 Pasal 2 UU PVT.  
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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 dapat 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 

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 



|35 

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.  

Sebagai pemegang hak, negara wajib menginven-

tarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 
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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 

UUHC bahwa untuk varietas lokal jangka waktu 

perlindungan tanpa batas waktu?   



|37 

D. Kendala Paten atas Tanaman Lokal dengan 

Disclosure of Origin  

Pasal 26 Ayat (1) UU Paten tersebut berisi 

kewajiban untuk memberikan disclosure of origin atas 

permohonan Paten yang berasal dari invensi yang 

berkaitan/berasal dari sumber daya genetika tersebut. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten 

tersebut, maka ada pengakuan  atas perlindungan sumber 

daya hayati dan pengetahuan tradisional dengan 

mengatur tentang disclosure of origin darimana sumber 

daya hayati atau pengetahuan  tradisional tersebut 

berasal.  Menurut Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten, 

alasan kewajiban untuk mencantumkan dislosure of origin 

dalam permohonan pendaftaran Paten didasarkan pada 

rasionalitas 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).”  Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) UU 

Paten, diatur mengenai pembagian hasil atas akses 

pemanfaatan sumber daya hayati: 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 

internasional di bidang sumber daya genetik dan 

pengetahuan tradisional.  

  Hanya saja pengaturan lebih detail mengenai 

pembagian hasil ini dilaksanakan sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang sumber daya hayati. Sebagaimana 

diketahui bahwa peraturan pelaksaan mengenai 

pembagian keuntungan belum diatur secara lebih 

terperinci. Oleh karena itu belum ada pengaturan secara 

jelas mengenai bentuk, prosedur dan kelembagaan terkait 

dengan disclosure of origin dan benefit sharing atas 

pemanfaatan sumber daya alam/hayati.  Oleh karena itu, 

permasalahan utama di Indonesia terkait dengan 

disclosure of origin dan benefit sharing adalah ketidakjelasan 

sistem, mekanisme, prosedur dan kelembagaan terkait  

dengan pelaksanaan disclosure of origin dan benefit sharing. 

Meskipun Indonesia  telah mengatur disclosure of origin 

dan benefit sharing dalam UU Paten dan telah meratifikasi 

CBD maupun Protokol Nagoya yang melalui Bonn 

Guideline telah memberi  pedoman khusus tentang benefit 

sharing, Indonesia belum mempunyai mekanisme dan 

sistem yang lengkap terkait dengan disclosure of origin dan 

benefit sharing. Selain itu Indonesia juga belum 

mempunyai undang-undang mengenai Perlindungan 

Sumber Daya Hayati maupun undang-undang mengenai 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya. Indonesia 

baru dalam tahap membentuk rancangan undang-

undang untuk Ekspresi Budaya Tradisional.    

Selain itu, menurut Kementerian Lingkungan 

Hidup, pemerintah baru melakukan penataan akses dan 

belum menetapkan pembagian keuntungan atas 

penggunaan sumber daya hayati. Pemerintah hanya 

menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin 

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

mengambil sample sumber daya hayati harus membayar 

sejumlah uang kepada pemerintah.30     

  

E. Solusi  atas Kendala Paten dengan Disclosure of 

Origin  untuk Tanaman Lokal             

Dalam rangka melaksanakan disclosure of origin  

perlu dibuat pengaturan yang berisi ketentuan yang 

sifatnya prosedural, institusional dan infrastruktural yang 

terkait dengan kewajiban disclosure of origin    

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UU Paten.  

Dalam hal ini pengaturan tersebut mengatur mengenai 

standar, mekanisme, syarat, penegakan hukumnya serta 

lembaga yang berkompeten dengan kewenangan untuk 

melaksanakan ketentuan mengenai disclosure of origin.    

Salah satu tujuan ditetapkannya kewajiban 

disclosure of origin adalah untuk menghindari 

penyalahgunaan keanakeragaman hayati yang nasional 

atau biopiracy.  Untuk itu, perlu dibentuk Komisi Anti 

Biopiracy Nasional sebagai lembaga nasional yang 

berkompeten untuk menanggulangi pelanggaran atas 

penggunaan keanekaragaman hayati nasional.   

Selanjutnya, pengaturan mengenai disclosure of 

origin seharusnya secara detail berisi ketentuan 

administratif seperti syarat untuk melakukan disclosure of 

origin  , substansi disclosure of origin,  waktu penyampaian 

disclosure of origin  ,  formal disclosure of origin,  lembaga 

                                                           
30 Disampaikan pada diskusi “Sharing Benefit, Doing Research 

Together”, 16 Maret 2017 yang diselenggarakan oleh DAAD di 
German Embassy.  
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yang menyediakan informasi terkait dengan disclosure of 

origin.    

Dalam hal ini perlu dikembangkan regulasi yang 

mudah dengan dua system (strong and user friendly  

legislation with two-tiered  system)  yaitu regulasi yang 

memudahkan untuk mengakes tanaman lokal  atau 

sumber daya hayati untuk kegiatan riset yang sifatnya 

non komersial di satu sisi, dan di sisi yang lain berisi 

regulasi yang memberikan izin secara terbatas atas 

penggunaan  tanaman lokal  atau sumber daya hayati 

untuk tujuan komersial. Regulasi semacam ini perlu juga 

dilengkapi dengan pedoman perilaku (code of conduct) 

dari peneliti dan industri yang menggunakan tanaman 

lokal atau sumber daya hayati untuk kepentingan riset 

dan komersial, khususnya terkait dengan penggunaan 

mikro organisme dan hasil pengembangannya.   

Selanjutnya agar pengaturan disclosure of origin  

memiliki kekuatan untuk ditegakkan, maka perlu    

dikembangkan mekanisme penegakan hukumnya dengan 

mengenakan sanksi perdata, pidana, administratif, 

penghentian proses aplikasi paten, pengalihan hak, 

pencabutan atau pembatalan hak atas paten, atau 

pembayaran keuntungan, dalam hal pemohon paten 

tidak  memenuhi persyaratan terkait disclosure of origin  

dengan tidak memberikan informasi yang benar  terkait 

kewajiban untuk memenuhi disclosure of origin. 

Pengenaan sanksi tersebut tidak hanya berada di arena 

hukum paten, melainkan juga dapat diterapkan di luar 

hukum paten dalam takaran yang sifatnya proporsional 

namun efektif. Selanjutnya pemerintah harus mengontrol 
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penggunaan tanaman lokal atau sumber daya hayati yang 

digunakan untuk perolehan paten, dengan menverifikasi 

persyaratan terkait dengan akses atas tanaman lokal atau 

sumber daya hayati termasuk pembagian keuntungan 

atas penggunaan tanaman lokal atau sumber daya hayati 

tersebut.  Berkaitan dengan mekanisme benefit sharing, 

pembagian keuntungan yang dimaksud tidak hanya yang 

bersifat monetary, sehingga perlu dikembangkan 

pembagian keuntungan yang sifatnya non monetary antara 

lain peningkatan kemampuan (capacity building) atau 

pelatihan bagi pegawai kantor paten/pemeriksa paten, 

petugas bea cukai, imigrasi terkait disclosure of origin 

karena sebagian besar dari mereka belum paham dengan 

konsep disclosure of origin, atau paten/hak kekayaan  

intelektual.     

Bentuk dan mekanisme lain yang perlu 

dikembangkan adalah standardisasi disclosure of origin 

yang dikemas dalam system yang sifatnya efesien dan 

non birokratis.Dalam hal ini perlu diatur tentang 

disclosure of origin    dengan standar baku bahwa : (a)  

pemohon paten harus mencantumkan Negara/wilayah 

asal dari sumber daya genetika yang digunakan untuk 

paten.; (b) invensi yang dihasilkan haruslah secara 

langsung berdasarkan atau berasal dari sumber daya 

genatika tertentu, (c) inventor harus mencantumkan 

sumber daya genetika secara spesifik.   

Menurut Graham Dutfield,  disclosure of origin  

merupakan persyaratan tertentu yang terkait dengan 

hukum paten yang mewajibkan pemohon paten untuk 

memberikan informasi mengenai asal invensi yang terkait 
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dengan sumber daya hayati atau pengetahuan 

tradisional, bahkan kewajiban ini seperti beban yang 

sifatnya hukum, administratif dan informatif (legal, 

administrative and information burden).31 Diclosure of Origin 

ini memiliki beberapa jenis antara lain :  

Disclosure of origin” has become a collective term or 

certain requirements to be incorporated into patent law. 

These requirements vary widely in terms of the weight 

and nature of the legal, administrative or informational  

burdens placed on patent applicants and owners. 

Accordingly, it is convenient to describe three types of 

disclosure requirement :voluntary, mandatory and “proof 

of legal acquisition.32   

  

Menurut Dutfield, “Voluntary disclosure” merupa-

kan disclosure yang bersifat sukarela dan memberikan 

beban paling sedikit dibandingkan jenis disclosure yang 

ada. Hal ini karenakan disclosure jenis ini secara sukarela 

ditujukan untuk mendukung keterbukaan informasi pada 

sumber daya hayati atau pengetahuan tradisional yang 

digunakan pada invensi yang diajukan permohonan 

patennya. Namun jika pemohon tidak melampirkan 

disclosure tersebut tidak akan mendiskualifikasikan 

permohonan paten untuk ditolak, diberikan atau dapat 

dilaksanakan. Dengan kata lain, ketidakpatuhan untuk 

menyertakan diclosure pada permohonan paten tidak 

membawa konsekwensi hukum apapun. Dislosure ini 

hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi atau 

                                                           
31 Graham Dutfield, “Thinking Aloud on Disclosure of Origin”, 

QUNO Occasional Paper 18, Oktober 2005, h. 3   
32 Ibid.   
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keterbukaan dalam rangka pertukaran atau perdagangan 

internasional atas sumber daya genetika atau 

pengetahuan tradisional.  

Jenis disclosure yang kedua adalah “Mandatory 

Diclosure”yang merupakan bentuk dislosure yang sifatnya 

wajib karena dijadikan persyaratan wajib untuk 

permohonan pendaftaran Paten. Dengan kata lain, jika 

pemohon tidak memasukkan persyaratan diclosure of 

origin ini pada permohonan patennya, maka membawa 

konsekwensi yuridis bahwa permohonannya tidak dapat 

diterima, dan akan ditolak selama dalam tahap  

pemeriksaan, ataupun jika permohonan patennya 

diterima (digranted) tidak dapat dilaksanakan atau dapat 

dibatalkan dengan kemungkinan sanksi pidana. 

Kepatuhan untuk memenuhi persyaratan memasukkan 

disclosure of origin tidak hanya ditujukan kepada pemohon 

Paten, melainkan juga kantor Paten yang memberikan 

sertifikat Paten. Peran dari penyedia adalah memonitor 

kepatuhan atas persyaratan tersebut dan akan mengambil 

langkah hukum dalam hal persyaratan tersebut tidak 

dipenuhi.  Baik pada diclosure  (voluntary) yang sifatnya 

sukarela maupun wajib (mandatory) disertakan negara 

sebagai sumber dari genetic resources atau pengetahuan 

tradisional.  

Selain itu ada versi  yang ketiga yaitu  “Proof of Legal 

Acquisition”  yang sebenarnya agak berbeda dengan  jenis 

diclosure of origin yang lebih melekat pada sistem  Paten,  

melainkan lebih dekat pada ketentuan CBD’s access and 

benefit sharing (ABS), khusunya pada rezim ABS yang ada 

di beberapa negara  yang secara langsung menyediakan 
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sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional. Salah 

satu cara  pelaksanaan model ini adalah mensyaratkan 

pemohon Paten untuk memasukkan dalam permohonan 

Paten dokumen resmi dari negara penyedia sumber daya 

hayati, termasuk pengetahuan tradisional yang berupa 

konfirmasi  ABS  seperti  prior informed consent  dengan 

persetujuan yang disepakati bersama (terms mutually 

agreed) antara penyedia dan penerima sumber daya 

hayati,  dalam rangka untuk memenuhi ketentuan  Article 

8 (j) CBD atas pengetahuan, inovasi, kegiatan dari 

masyarakat lokal dan masyarakat asli.  

Untuk mengharmonisasikan aturan dan persyara-

tan Proof of Legal Acquisition secara efektif, ada sistem 

sertifikat internasional tentang asal dari sumber daya 

hayati. The Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources 

and Fair  and Equitable Sharing of  the Benefits (selanjutnya 

disebut The Bonn Guidelines)  mengakui secara hukum 

certification of  origin system sebagai bukti dari  prior  

informed consent dan mutually agreed  terms. Dalam hal ini, 

negara penyedia sumber daya hayati setuju pada 

persyaratan dan prosedur umum, dengan certification of 

origin yang tersandardisasi yang dapat digunakan pada 

kantor paten baik nasional maupun internasional.  

Berdasarkan tiga versi dislosure of origin  tersebut, 

Indonesia menganut tipe yang kedua  yaitu  Mandatory 

Disclosure   karena di dalam Pasal 26  Ayat (1) UU Paten 

mengharuskan/mewajibkan pemohon Paten untuk  

menyebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya 

hayati dan/atau pengetahuan tradisional dalam desripsi 

Paten:   
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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.  

  

Selain mewajibkan disclosure of origin, UU Paten  

bahkan mewajibkan adanya benefit sharing sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 26 Ayat (3) UU Paten :   

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 internasional di bidang 

sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.  

  

Dari beberapa   tipe diclosure of origin tersebut, 

manakah yang lebih baik?. Beberapa ahli skeptis dengan 

tipe pertama karena sifatnya yang sukarela. Beberapa 

lebih setuju untuk mengembangkan tipe yang ketiga  

didasarkan pada pengalaman bahwa mewajibkan kepada 

pemohon Paten untuk mengungkap asal dari sumber 

daya genetika dan atau pengetahuan tradisional yang 

terkait dengan invensi yang dimohonkan Paten akan 

mengakibatkan hasil  yang paling minim dalam rangka 

meningkatkan kualitas Paten dan menghindari 

penggunaan dan komersialisasi sumber daya tersebut 

oleh pihak yang tidak berwenang.33 Salah satu alasan 

bahwa begitu banyak tanaman lokal atau sumber daya 

                                                           
33 Ibid  
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hayati dan pengetahuan tradisional yang diperoleh atau 

dipelajari tanpa memiliki izin dari negara asal   

dikarenakan sedikitnya pengaturan mengenai hal 

tersebut. Secara serious,  meskipun masalah akses tanpa 

izin kepada negara asal juga terjadi pada tipe Voluntary, 

Mandatory Disclosure dan Proof of Legal Acquisition, namun 

dimasukkannya informasi mengenai asal tanaman lokal 

atau pengetahuan tradisional  sangat relevan pada 

kriteria standar mengenai kebaruan  (novelty) dan langkah 

inventif (inventive step) sehingga tidak adanya informasi 

mengenai asal sumber daya hayati  menjadikan 

permohonan paten tersebut tidak akan diperiksa oleh 

pemeriksa Paten atau pihak lain, termasuk Non 

Government Organizations (NGO).    

Selain itu, permasalah lain terkait dengan dislosure 

of origin ini adalah akan sulit membuktikan “apa 

sebenarnya hubungan antara invensi dengan sumber 

daya hayati” tersebut. Dalam beberapa kasus, 

pengetahuan atau material yang relevan dengan suatu 

invensi sangat beragam. Pertanyaan bahwa “apakah 

semua sumber pengetahuan dan material dari sumber 

daya hayati atau pengetahuan tradisional harus 

dikompensasi meskipun relevansinya sangat jauh?” akan 

banyak diajukan dan ini akan sulit dijustifikasi dan 

kesepakatan mengenai hal tersebut. Tidak akan ada 

maknanya apabila semua negara asal tanaman lokal 

mengharuskan relevansi tersebut sebagai syarat untuk 

akses pada biographichal information  yang belum tersedia. 

Selain masalah praktis tersebut, pertanyaan yang rasional 

adalah jika berkaitan dengan disclosure of origin, berapa 
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banyak negara mempunyai legitimasi untuk menuntut 

suatu Paten yang menggunakan tanaman lokal yang 

sama, misalnya India dan Indonesia juga memiliki 

tanaman kunyit, jika apa Paten yang menggunakan 

tanaman kunyit tersebut, siapakah yang memiliki 

legitimasi untuk menuntut klaim.  

Oleh karena itu,  proof of  legal  acquisition sepertinya  

merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam 

rangka mendorong proses yang layak untuk perolehan 

Paten yang berasal dari sumber daya hayati, termasuk 

juga untuk memberikan solusi pada manfaat ekonomi 

baik untuk penyedia maupun pengguna sumber daya 

hayati. Secara fakta, terdapat banyak Paten yang berasal 

atau berkaitan dengan sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional, dimana sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional diambil dan dipelajari tanpa izin 

dari negara asal. Namun mengaitkan hak Paten legalitas 

perolehan sumber daya hayati dan pengetahuan akan 

memiliki keuntungan secara praktikal. Pertama, lebih 

menguntungkan untuk memasukkan “proof of legal 

acquisition” sebagai suatu persyaratan legal yang 

dimasukkan dalam aturan administrasi permohonan 

Paten daripada sebagai bagian pemeriksaan substantif , 

yang akan menyebabkan pemeriksa Paten dapat 

mengaplikasikan uji standar tentang patentabilitas dari 

invensi yang dapat diberi Paten yaitu kebaruan, langkah 

inventif dan  industrial  applicability secara normal.  

Sebagai respon atas banyaknya komplain tentang 

rendahnya mutu Paten akibat mengambil dari tanaman 

lokal atau sumber daya hayati atau pengetahuan 
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tradisional cenderung menunjukkan bahwa diclosure of 

origin cukup sulit diterapkan. Memang benar bahwa 

untuk meningkatkan akses informasi atas sumber daya 

genetika dan pengetahuan tradisional mungkin secara 

pasti dalat meningkatkan kualitas Paten. Namun, menjadi 

tidak jelas apakah asal geografis (geographical origin) atas 

substansi kimia yang telah dimodifikasi lebih lanjut oleh 

inventor yang dengan kerja keras untuk menemukan 

kebaruan dan langkah inventif suatu invensi.         

Selanjutnya, bukti bahwa  proof  of  legal  acquisition  

menghindari kesulitan secara teknis dan mungkin juga  

kesulitan secara filosofis, khususnya sehubungan dengan 

bagaimana sumber daya hayati dan pengetahuan 

tradisional  yang terkait dengan suatu invensi  menjadi 

persyaratan untuk  permohonan Paten. Izin untuk 

menggunakan sumber daya hayati dan melakukan 

bioprospecting yang dikeluarkan oleh pemerintah 

berdasarkan regulasi access and benefit sharing (ABS) 

seharusnya secara sederhana mensyaratkan bahwa semua 

aplikasi Paten yang menggunakan tanaman lokal dan 

pengetahuan tradisnonal seharusnya dilengkapi dengan :  

a. Pernyataan dari pemohon yang menyatakan 

bahwa pemohon telah memenuhi dan 

mematuhi segala aturan mengenai ABS terkait 

dengan invensi yang sedang dimohonkan 

Paten.  

b. Salinan izin dari penggunaan sumber daya 

hayati dan melakukan bioprospecting  

Dalam hal ini pemeriksa Paten harusnya 

memperhatikan adanya pernyataan pemohon tersebut 
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dan salinan izin penggunaan tanaman lokal atau sumber 

daya hayati apabila invensi yang dimohonkan Paten 

terkait dengan tanaman lokal atau sumber daya hayati. 

Selain itu, penyedia tanaman lokal atau sumber daya 

hayati juga diharapkan merubah aturan dan sistem ABS 

secara eksplisit dan sebagai suatu kewajiban bagi mereka 

yang ingin menggunakan tanaman lokal atau sumber 

daya hayati dan melakukan bioprospecting. Selanjutnya 

terkait dengan izin penggunaan tanaman lokal atau 

sumber daya hayati, kantor Paten semestinya mengetahui 

pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan izin 

tersebut. Prosedur semacam ini sepertinya menjadi beban 

untuk mendapatkan Paten.  Oleh karena itu, menjadi 

penting bagi suatu negara untuk merubah ketentuan 

perolehan Paten dengan merubah secara internal 

pengaturan Paten misalnya peraturan internal yang 

dikeluarkan menteri atau direktorat jenderal sebagai 

suatu reformasi ketentuan yang paling mudah. Namun, 

agar lebih efektif, aturan hukum yang dibuat  

memungkinkan adanya  pembatalan atas legalitas suatu 

Paten dalam yuridiksinya terkait dengan Paten asing atas 

invensi yang berkaitan atau berasal dari  tanaman lokal 

atau sumber daya hayati yang tidak memenuhi syarat 

ABS.  

Keuntungan lain dari “proof of legal  acquisition” ini 

adalah dapat merespon bahkan di waktu yang sama 

memperdulikan penggunaan yang tidak sah dari sumber 

daya hayati dan mendorong kerjama penelitian ilmiah 

(scientific research partnerships) yang menguntungkan 

negara berkembang yang kaya dengan sumber daya 
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hayati namun kekurangan kapasitas tehnologi untuk 

mengekploitasi sumber daya genetika secara efektif. CBD 

telah mencari cara untuk mendorong kerjasama yang 

adil, transparan dan menguntungkan kedua belah pihak 

(fair, transparent and mutually  beneficial  partnerships) 

antara penyedia dan pengguna sumber daya genetika 

dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. 

Apabila ilmu pengetahuan dan bisnis bioteknologi 

menginginkan akses pada sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional,  mereka harus menerima aturan 

ABS yang ditetapkan oleh negara penyedia sumber daya 

genetika. “Proof  of  legal  acquisition” sepertinya tidak 

memiliki kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini,  

bahkan lebih mudah daripada menerapkan “mandatory 

disclosure”.   

Namun terdapat kelemahan dari “proof of legal  

acquisition” yaitu salah satunya adalah tidak dapat 

diaplikasikan pada  kasus kasus Paten yang berkaitan 

atau berasal dengan sumber daya hayati yang diperoleh 

tidak melalui bioprospecting melainkan melalui ex situ 

collections atau penelusuran literatur (literature searches).34 

Di sisi yang lain, Mandatory Disclosure masih 

mensyaratkan asal dari sumber daya hayati yang 

teridentifikasi bahkan hanya ketika disitasi pada buku 

atau artikel jurnal yang relevan. “Mandatory diclosure” dan  

“proof  of  legal  acquisition” tidak secara eksklusif satu 

sama lain dan mungkin secara fakta dapat diterapkan 

satu sama lain.  

                                                           
34 Ibid  
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Kelemahan lain dari “proof of legal acquisition” 

adalah tidak cocok untuk Paten yang mengklaim 

perlindungan tanaman baru. Aturan ABS lebih ditujukan 

pada pharmaceutical bioprospecting namun tidak sentifik 

pada hal-hal khusus yang terkait dengan pemulihan 

tanaman (plant breeding), sehingga banyak perusahaan 

yang lebih memilih dan nyaman dengan mandatory 

disclosure.  

Untuk model  ABS  bisa menggunakan Model Bonn 

Guidelines. Model Bonn Guidelines diharapkan untuk 

membantu negara penandatangan Protokol Nagoya, 

pemerintah dan stakeholder untuk mengembangkan 

strategi akses dan pembagian keuntungan termasuk 

mengidentifikasi langkah-langkah yang terkit dengan 

proses untuk mendapatkan izin akses pada  tanaman 

lokal atau sumber daya hayati dan proses pembagian 

keuntungan. Model Bonn Guidelines dimana model ini 

menetapkan aturan secara legislatif, adminstratif dan 

kebijakan pada akses dan pembagian keuntungan 

terutama terkait dengan negosiasi ketentuan kontraktual 

terkait akses dan pembagian keuntungan. Model ini juga 

menjamin adanya program peningkatan kemampuan 

(capacity building) secara efektif. Model Bonn Guideline 

juga mengidentifikasikan kewajiban bagi penguna  

tanaman lokal atau sumber daya hayati untuk 

mendapatkan izin dari penyedia sumber daya hayati 

dalam bentuk  prior informed consent. Selain itu, Bonn 

Guideline menetapkan syarat dasar untuk ketentuan yang 

disepakati bersama (mutually agreed terms) dan 

mendefinisikan peran dan tanggung jawab utama 
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pengguna dan penyedia sumber daya hayati dan 

menekankan pentingnya peran dan campur tangan pihak 

yang terkait. Bonn Guidelines juga mencakutp beberapa 

elemen seperti insentif, akuntabilitas, beberapa cara 

untuk verifikasi dan penyelesaian penyelesaian sengketa. 

Selanjutnya, Bonn Guidelines juga menentukan beberapa 

elemen dalam Perjanjian Transfer Material (Material 

Transfer Agreement) dan menyediakan list beberapa jenis 

keuntungan yang dapat dibagikan (benefit sharing) atas 

penggunaan sumber daya hayati baik yang  keuntungan 

berupa uang atau non uang.      

Untuk pembagian keuntungan tas pemanfaatan  

tanaman lokal atau sumber daya hayati   dalam 

menunjang pengelolaan  yang berkelanjutan dan 

berkeadilan secara internasional telah diatur oleh 

Convention on Biodiverisity (CBD) dan Protokol Nagoya 

yang merupakan aturan pelaksanaan dari CBD. 

Pengelolaan tanaman lokal atau sumber daya hayati yang 

berkesinambungan menjadi tujuan utama dari CBD, 

selain tujuan untuk konservasi atau pelestarian, termasuk 

juga pembagian keuntungan atas pemanfaatan tanaman 

lokal atau 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 
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account all rights over those resources and to 

technologies, and by appropriate funding.35  

    

Protokol Nagoya juga mengatur tujuan yang  sama 

sebagaimana 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 :    

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  

tanaman lokal atau 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 

                                                           
35 Article 1 CBD.  
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penyedia  tanaman lokal atau sumber daya hayati.36 

Selain itu, pengaturan  pembagian secara  fair and equitable 

atas penggunaan  tanaman lokal atau sumber daya hayati 

juga sangat penting karena menciptakan syarat dan 

kondisi yang  dapat diprediksi (predictable conditions) bagi 

akses dan penggunaan sumber daya hayati.37 Pentingnya 

pengaturan pembagian secara fair and equitable atas 

penggunaan tanaman lokal atau sumber daya hayati akan 

menjamin adanya pembagian keuntungan yang lebih 

transparan sehingga dapat dihindari konflik atas 

penggunaan tanaman lokal atau sumber daya hayati. 

Dengan adanya pengaturan pembagian secara  fair and 

equitable atas penggunaan  tanaman lokal atau sumber 

daya hayati  memberikan insentif bagi penguna  tanaman 

lokal atau sumber daya hayati untuk mengkonservasi dan 

memanfaatkan sumber daya genetika secara 

berkelanjutan, dan oleh karena itu meningkatkan 

kontribusi penggunaan  tanaman lokal atau sumber daya 

hayati untuk  pembangunan dan kesejahteraan.   

Pada intinya prinsip fair and equitable di dalam 

Protokol Nagoya mengatur pembagian keuntungan atas 

penggunaan sumber daya hayati. Selain itu, prinsip ini 

diharapkan juga dapat melindungi pengetahuan 

tradisional yang berasal atau terkait dengan sumber daya 

hayati tersebut yang digunakan tersebut. Prinsip fair and 

equitable di dalam Protokol Nagoya mengatur  akses atas  

sumber daya hayati  yang dimiliki/ dikelola oleh 

                                                           
36 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      

37 Ibid  



|55 

masyarakat lokal dan masyarakat asli  secara lebih adil 

dan layak. Dengan prinsip tersebut, Protokol Nagoya 

menetapkan kewajiban bagi  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.    

 

Pengaturan Tanaman Lokal 

Di Indonesia, terkait perlindungan tananam lokal 

termasuk 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 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 tanaman lokal 

atau sumber daya hayati bermasuk perlindungan untuk 

pengetahuan tradisional terkait sumber daya hayati. 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 sumber daya hayati berupa  tanaman 

lokal. Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU PVT diatur bahwa 
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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.  

    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 
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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 dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui 

oleh pemerintah.  

(3) 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 

internasional di bidang sumber daya genetik 

dan pengetahuan tradisional. 

 



58|  

Berdasarkan Pasal 26 UU Paten tersebut, khususnya 

Pasal 26 Ayat (3) UU PVT  telah diatur mengenai 

pembagian hasil  atas akses pemanfaatan  tanaman lokal 

atau sumber daya hayati.  Namun, pengaturan lebih 

detail mengenai pembagian hasil ini dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang tanaman lokal atau sumber daya 

hayati. 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 sumber daya 

hayati dan pengetahuan tradisional dengan mengatur 

tentang disclosure of origin darimana sumber daya hayati 

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 

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).”             
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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 

berdasarkan prinsip-prinsip ; (a) prior Informed consent 

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

sumber daya hayati) (c)  pembagian keuntungan yang  

adil dan layak.  Protokol Nagoya mengatur kewajiban 

utama bagi negara penandatangan untuk membuat 

model aturan yang terkait dengan akses dan pembagian 

keuntungan atas penggunaan tanaman lokal dengan 

kepatuhannya memenuhi standar standar perlindungan 

sebagaimana ditetapkan oleh Nagoya Protokol.  

Indonesia menjadi negara ke-26 yang meratifikasi 
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Protokol Nagoya melalui UndangUndang Nomor 11 

Tahun 2013 pada 8 Mei 2013, hanya dua tahun setelah 

Protokol Nagoya ditandatangani. Hanya saja secara 

normatif, adopsi Protokol Nagoya dan CBD  belum diatur 

secara lebih lebih mendalam dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Di tingkat nasional,  pengaturan 

mengenai akses dan pembagian keuntungan atas 

penggunaan tanaman lokal ditujukan untuk :   

(a) menciptakan kepastian hukum, kejelasan dan 

transparansi.  

(b) Menyediakan aturan dan prosedur yang adil 

dan tidak sewenang-wenang.  

(c) Menciptakan aturan dan prosedur yang jelas 

tentang izin sebelumnya (prior informed consent) 

dan syarat yang disepakati bersama (mutually 

agreed terms) atas akses dan penggunaan 

sumber daya hayati.  

(d) Mengeluarkan izin atau yang setara dengan itu 

saat akses pada sumber daya hayati diberikan.  

(e) Menciptakan kondisi untuk meningkatkan dan 

mendorong penelitian yang berkontribusi pada 

konservasi keanekaragaman hayati dan 

penggunaan yang berkelanjutan.  

(f) Memperhatikan kasus kasus yang terjadi saat 

ini atau yang akan datang terkait dengan 

ancaman darurat pada kesehatan manusia, 

hewan atau tanaman.  

(g) Mempertimbangkan pentingnya sumber daya 

hayati untuk makanan, pertanian dan 

ketahanan pangan.  
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Pada level nasional, aturan mengenai pembagian 

keuntungan ditujukan atas penggunaan tanaman lokal, 

termasuk juga penggunaan lebih lanjut berupa 

komersialisasi atas tanaman lokal tersebut. Pengaturan 

mengenai penggunaan meliputi juga penggunaan dalam 

bentuk  penelitian dan pengembangan komposisi genetik 

dan bio kimia dari sumber daya hayati tersebut. Pada  

ketentuan hukum nasional harus diatur pula bahwa 

terhadap penggunaan tanaman lokal tersebut, pembagian 

keuntungan harus diberikan berdasarkan syarat-syarat 

yang disepakati bersama (mutually agreed terms) baik 

pembagian yang sifatnya uang (monetary) atau yang tidak 

berupa uang (non monetary) seperti royalti dan pembagian 

hasil penelitian.  

Selain membuat aturan di tingkat nasional, negara 

penanda tangan Protokol Nagoya termasuk juga 

Indonesia memiliki kewajiban untuk patuh pada standar 

dan prinsip-prinsip yang ada di Protokol Nagoya.   

1. Membuat aturan untuk menyediakan sumber 

daya hayati yang ada di yurisdiksinya  yang 

dapat diakses oleh pihak lain yang 

memerlukan berdasarkan  prior informed 

consent,  dan  mutually agreed terms yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

2. Bekerjasama dalam kasus dugaan pelanggaran 

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.  

3. Mendorong ketentuan kontraktual mengenai 

penyelesaian sengketa berdasarkan ksepakatan 

sebelumnya.  
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4. Memberi kesempatan untuk mencari jalan 

penyelesaian lain menurut hukum yang ada 

apabila terjadi sengketa berdasarkan syarat-

syarat yang disepakati sebelumnya.  

5. Membuat aturan tentang jaminan keadilan.  

Membuat aturan untuk mengawasi penggunaan 

sumber daya hayati meliputi juga merancang poin poin 

penting pada setiap tingkat: riset, pengembangan, 

inovasi, pra komersialisasi dan komersialisasi. 
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BAB III 

PENGELOLAAN TANAMAN LOKAL  

DAN SUMBER DAYA HAYATI 

 

Kedaulatan atas Tanaman Lokal dan Sumber Daya 

Hayati 

 Sumber daya hayati merupakan bagian dari 

sumber daya alam  (natural resources) yang didefinisikan 

sebagai:38 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.”   Sedangkan mengenai istilah sumber daya 

hayati, CBD membedakan beberapa istilah yaitu :39  

"Biological diversity" means the variability among 

living organisms from all sources including, inter alia, 

terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the 

ecological complexes of which they are part: this 

includes diversity within species, between species and 

of ecosystems.  

"Biological resources' includes genetic resources, 

organisms or parts thereof, populations, or any other 

                                                           
38 Ibid,  h. 1127 
39 Article 2  CBD 
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biotic component of ecosystems with actual or potential 

use or value for humanity. 

"Genetic material" means any material of plant, animal, 

microbial or other origin containing functional units of 

heredity. 

"Genetic resources" means genetic material of actual or 

potential value. 

 

Pengelolaan sumber daya alam / hayati sangat 

terkait erat dengan kedaulatan negara. 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….”40 Kedaulatan atas 

sumber hayati yang merupakan bagian dari sumber daya 

alam,  mengandung hak-hak sebagai berikut:41 

(a) Memiliki, menggunakan dan kemerdekaan 

untuk memanfaatkan kekayaan alamnya; 

(b) Kebebasan untuk menentukan dan 

mengawasi potensi, eksplorasi, pembangu-

nan, eksploitasi, pemanfaatan dan pemasaran 

kekayaan alamnya; 

(c) Pengelolaan dan konversi sumber kekayaan 

alam negara sesuai dengan kebijakan 

pembangunan nsional dan lingkungannya; 

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

Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004, h. 1524. 
41 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, RajaGrafindo 

Persada, 2003,   h. 230-231.  
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(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 internsional, 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 

wilayahnya.42 Selanjutnya terdapat pula Resolusi Majelis 

Umum PBB Nomor 2158 (XXI) antara lain menyatakan43:  

(1) Confirms that the exploitation of natural resources 

in each country shall always be conducted in 

accordance with its national laws and regulations; 

                                                           
42 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. 

43 Resoultion on Permanent Sovereignty over Natural Resources, UN GA 
Res. 2158 (XXI), 25 November 1966. 
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(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; 

 

  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.44 

             Selanjutnya CBD juga mengakui kedaulatan 

masing masing negara atas sumber daya alam yang 

dimillikinya termasuk kewenangan negara  mengeksploi-

tasi 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 :  

                                                           
44 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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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 

sebagaimana di atur di dalam Article 15.1 CBD : 

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 

                

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 
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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.45 

   

             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:   

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 Nagoya Protocol menentu-

kan bahwa baik pengguna maupun penyedia dari sumber 

daya genetika harus memberikan manfaat secara 

langsung pemanfaatan sumber daya hayati pada 

pelestarian dan penggunaan yang berkesinambungan. 

Pemanfaatan sumber daya hayati juga harus dilakukan 

secara berkeadilan.  Bentuk  penggunaan sumber daya 

                                                           
45 Article 1 CBD. 
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yang berkeadilan menggandung makna bahwa terdapat 

kepentingan-kepentingan yang dilindungi secara 

seimbang sehingga setiap orang sebanyak mungkin 

memperoleh apa yang menjadi bagiannya atau haknya.46    

              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)47 dengan menekankan setiap orang 

memperoleh bagiannya (cuique tribuere - to give everybody 

his own).48 Keadilan yang dimaksud tidak boleh 

disamakan dengan persamaan dan bukan berarti setiap 

orang mendapatkan bagian yang sama,49 sebagaimana 

juga diungkapkan oleh Aristotle bahwa ”justice consists in 

treating equals equally  and unequals unequally, in proportion 

to their inequality”.50 Dalam hal ini perlu juga diperhatikan 

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 

                                                           
46 Peter Mahmud Marzuki ,  Op.Cit,  h. 12. 
47 Ibid, h. 154. 
48 Ibid, h. 153. Lihat juga Agus Yudha Hernoko,    Hukum Perjanjian : 

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

49 Ibid, h. 151. 
50 Raymond Wacks, Jurisprudence, Blackstone Press Limited, 

London, 1995, h. 178. 
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(a) reasonably expected to be everyone’s advantage, and (b) 

attached to positions offices open to all.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 

Massachusetts, 1971,  h. 53. 
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BAB IV 

PRINSIP, BENTUK, PROSEDUR DAN 

KELEMBAGAAN TERKAIT DENGAN 

DISCLOSURE OF ORIGIN DAN  

BENEFIT SHARING 

 

Bentuk, Prosedur dan Kelembagaan 

Pengaturan mengenai perlindungan sumber daya 

hayati dan pembagian keuntungan  diatur  di dalam Pasal 

26 Ayat (1) UU Paten tersebut  yang berisi kewajiban 

untuk memberikan disclosure of origin atas permohonan 

Paten yang berasal dari invensi yang berkaitan/berasal 

dari sumber daya genetika tersebut. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten tersebut, maka  ada 

pengakuan  atas perlindungan sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional dengan mengatur tentang 

disclosure of origin darimana sumber daya hayati atau 

pengetahuan  tradisional tersebut berasal. Menurut 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten, alasan kewajiban 

untuk mencantumkan dislosure of origin dalam 

permohonan pendaftaran Paten didasarkan pada 

rasionalitas bahwa “alasan penyebutan asal dari sumber 

daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam 

deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau 
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pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan 

dalam rangka mendukung Access and Benefit Sharing 

(ABS).”  Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) UU 

Paten, diatur mengenai pembagian hasil atas akses 

pemanfaatan sumber daya hayati: 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 

internasional di bidang sumber daya genetik dan 

pengetahuan tradisional.  Hanya saja pengaturan lebih 

detail mengenai pembagian hasil ini dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang sumber daya hayati. Sebagaimana 

diketahui bahwa peraturan pelaksaan mengenai 

pembagian keuntungan belum diatur secara lebih 

terperinci. Oleh karena itu belum ada pengaturan secara 

jelas mengenai bentuk, prosedur dan kelembagaan terkait 

dengan disclosure of origin dan benefit sharing atas 

pemanfaatan sumber daya alam/hayati. 

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas 

berlakunya disclosure of origin dan benefit sharing perlu 

dibuat pengaturan yang berisi ketentuan yang sifatnya 

prosedural, institusional dan infrastructural yang terkait 

dengan kewajiban disclosure of origin dan benefit sharing 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UU Paten.  

Dalam hal ini pengaturan tersebut mengatur mengenai 

standar, mekanisme, syarat, penegakan hukumnya serta 

lembaga yang berkompeten dengan kewenangan untuk 
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melaksanakan ketentuan mengenai disclosure of origin dan 

benefit sharing.  

Salah satu tujuan ditetapkannya kewajiban 

disclosure of origin dan benefit sharing adalah untuk 

menghindari penyalahgunaan keanakeragaman hayati 

yang nasional atau biopiracy.  Untuk itu, perlu dibentuk 

Komisi Anti Biopiracy Nasional sebagai lembaga nasional 

yang berkompeten untuk menanggulangi pelanggaran 

atas penggunaan keanekaragaman hayati nasional.  

Selanjutnya, pengaturan mengenai disclosure of 

origin dan benefit sharing  seharusnya secara detail berisi 

ketentuan administratif seperti syarat untuk melakukan 

disclosure of origin dan benefit sharing, substansi disclosure of 

origin dan benefit sharing,  waktu penyampaian disclosure of 

origin dan benefit sharing,  formal disclosure of origin dan 

benefit sharing,  lembaga yang menyediakan informasi 

terkait dengan disclosure of origin dan benefit sharing.   

Dalam hal ini perlu dikembangkan regulasi yang 

mudah dengan dua system (strong and user friendly  

legislation  with two-tiered  system)  yaitu regulasi yang 

memudahkan untuk mengakes sumber daya hayati 

uantuk kegiatan riset yang sifatnya non komersial di satu 

sisi, dan di sisi yang lain berisi regulasi yang memberikan 

izin secara terbatas atas penggunaan sumber daya hayati 

untuk tujuan komersial. Regulasi semacam ini perlu juga 

dilengkapi dengan pedoman perilaku (code of conduct) 

dari peneliti dan industri yang menggunakan sumber 

daya hayati untuk kepentingan riset dan komersial, 

khususnya terkait dengan penggunaan mikro organisme 

dan hasil pengembangannya.  
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Selanjutnya  agar pengaturan disclosure of origin dan 

benefit sharing  memiliki kekuatan untuk ditegakkan, 

maka perlu dikembangkan mekanisme penegakan 

hukumnya dengan mengenakan sanksi perdata, pidana, 

administratif, penghentian proses aplikasi paten, 

pengalihan hak, pencabutan atau pembatalan hak atas 

paten, atau pembayaran keuntungan, dalam hal pemohon 

paten tidak  memenuhi persyaratan terkait disclosure of 

origin dan benefit sharing  dengan tidak memberikan 

informasi yang benar  terkait kewajiban untuk memenuhi 

disclosure of origin dan benefit sharing. Pengenaan sanksi 

tersebut tidak hanya berada di arena hukum paten, 

melainkan juga dapat diterapkan di luar hukum paten 

dalam takaran yang sifatnya proporsional namun efektif.  

Selanjutnya pemerintah harus mengontrol 

penggunaan sumber daya hayati yang digunakan untuk 

perolehan paten, dengan menverifikasi persyaratan 

terkait dengan akses atas sumber daya genetika termasuk 

pembagian keuntungan atas penggunaan sumber daya 

genetika tersebut.  Berkaitan dengan mekanisme  benefit 

sharing,  pembagian keuntungan yang dimaksud tidak 

hanya yang bersifat monetary, sehingga perlu 

dikembangkan pembagian keuntungan yang sifatnya non 

monetary antara lain peningkatan kemampuan (capacity 

building) atau pelatihan bagi pegawai kantor 

paten/pemeriksa paten, petugas bea cukai, imigrasi 

terkait disclosure of origin dan benefit sharing karena 

sebagian besar dari mereka belum paham dengan konsep 

disclosure of origin dan benefit sharing, atau paten/hak 

kekayaan intelektual.    
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Bentuk dan mekanisme lain yang perlu 

dikembangkan adalah standardisasi disclosure of origin 

dan benefit sharing  yang dikemas dalam system yang 

sifatnya efesien dan non birokratis.Dalam hal ini perlu 

diatur tentang disclosure of origin dan benefit sharing  

dengan standar baku bahwa : (a)  pemohon paten harus 

mencantumkan Negara/wilayah asal dari sumber daya 

genetika yang digunakan untuk paten.; (b) invensi yang 

dihasilkan haruslah secara langsung berdasarkan atau 

berasal dari sumber daya genatika tertentu, (c) inventor 

harus mencantumkan sumber daya genetika secara 

spesifik.  

 

Prinsip fair and equitable   

          Pinsip fair and equitable untuk pembagian 

keuntungan  atas pemanfaatan sumber  daya alam/hayati   

dalam menunjang pengelolaan  sumber daya alam  yang 

berkelanjutan dan berkeadilan secara internasional telah 

diatur oleh Convention on Biodiverisity (CBD) dan Protokol 

Nagoya yang merupakan aturan pelaksanaan dari 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 
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technologies, taking into account all rights over those 

resources and to technologies, and by appropriate 

funding.52 

   

        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 :  

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 

                                                           
52 Article 1 CBD. 
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bagi pengguna dan penyedia sumber daya hayati.53 Selain 

itu, pengaturan pembagian secara  fair and equitable atas 

penggunaan sumber daya hayati juga sangat penting 

karena menciptakan syarat dan kondisi yang  dapat 

diprediksi (predictable conditions) bagi akses dan 

penggunaan sumber daya hayati.54 Pentingnya 

pengaturan pembagian secara fair and equitable atas 

penggunaan sumber daya hayati  akan menjamin adanya 

pembagian keuntungan yang lebih transparan sehingga 

dapat dihindari konflik atas penggunaan sumber daya 

hayati. Dengan adanya pengaturan pembagian secara  fair 

and equitable atas penggunaan sumber daya hayati  

memberikan insentif bagi penguna sumber daya hayati 

untuk mengkonservasi dan memanfaatkan sumber daya 

genetika secara berkelanjutan, dan oleh karena itu 

meningkatkan kontribusi penggunaan sumber daya 

hayati untuk  pembangunan dan kesejahteraan umat 

manusia.  

       Pada intinya  prinsip fair and equitable  di dalam 

Protokol Nagoya mengatur pembagian keuntungan  atas 

penggunaan sumber daya hayati. Selain itu,  prinsip ini 

diharapkan juga dapat melindungi pengetahuan 

tradisional yang berasal atau terkait dengan sumber daya 

hayati tersebut yang digunakan tersebut. Prinsip fair and 

equitable di dalam Protokol Nagoya  mengatur  akses atas  

sumber daya hayati  yang dimiliki/ dikelola oleh 

masyarakat lokal dan masyarakat asli  secara lebih adil 

                                                           
53 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    

54 Ibid 
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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 

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 sumber daya hayati. 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 sumber daya hayati 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,  
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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. 

    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.       
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     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 dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang 

diakui oleh pemerintah. 

(3) 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 internasional 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 sumber daya 

hayati.  Namun, pengaturan lebih detail mengenai 

pembagian hasil ini dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang sumber daya hayati. Sebagaimana 

diketahui bahwa peraturan pelaksaan mengenai 
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pembagian keuntungan belum diatur secara lebih 

terperinci. 

           Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten tersebut, 

maka ada pengakuan atas perlindungan sumber daya 

hayati dan pengetahuan tradisional dengan mengatur 

tentang disclosure of origin darimana sumber daya hayati 

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 

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-
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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 

berdasarkan prinsip-prinsip ; (a) prior Informed consent 

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

sumber daya hayati) (c)  pembagian keuntungan yang  

adil dan layak. 

 

Bentuk  Regulasi dan Penataan Disclosure of Origin dan 

Benefit Sharing       

         Indonesia menjadi negara ke-26 yang meratifikasi 

Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2013 pada 8 Mei 2013, hanya dua tahun setelah 

Protokol Nagoya ditandatangani.   Hanya saja secara 

normatif, adopsi Protokol Nagoya dan CBD  belum diatur 

secara lebih lebih mendalam dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Aturan yang melindungi sumber 

daya hayati berikut pembagian keuntungan yang ada saat 

ini baru bersifat sporadis, seperti aturan di dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan  bidang HKI. 

Beberapa aturan HKI seperti UUPVT, UU Paten, 

ketentuan mengenai Indikasi Geografis, UU Hak Cipta 
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dan UU Rahasia Dagang mungkin dapat menjadi 

alternatif sementara untuk melindungi sumber daya 

hayati termasuk pengaturan mengenai benefit sharing dan 

pelestariannya. 

     Misalnya di dalam UU PVT di dalam Pasal 7  

diatur mengenai perlindungan    tanaman lokal sebagai 

salah satu sumber daya hayati Indonesia. 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. 

    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 
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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. 

     Hanya saja perlindungan sumber daya hayati 

sebagaimana diatur di dalam UU PVT masih belum 

komprehensif dan tidak jelas karena hanya diatur dalam 

satu pasal saja. Ketidakjelasan ini dikarenakan belum ada 

aturan pelaksanaan yang dibuat sebagai implementasi 

UU PVT.  Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (4) 

UUPVT bahwa ketentuan penamaan, pendaftaran dan 

penggunaan varietas lokal  serta instansi yang diberi 

tugas untuk melaksanakannya, akan diatur lebih lanjut 

oleh Pemerintah. Hanya saja karena belum ada 

pengaturaan lebih lanjut mengenal hal tersebut, sampai 

sekarang belum ada kejelasan terutama mengenai seperti 

apa penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas 

lokal tersebut. Juga tidak ada mengenai mengenai 

instansi yang diberi tugas untuk melaksanakan 

penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas lokal 

tersebut. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) 

UUPVT bahwa penguasaan oleh negara atas varietas 

lokal  milik masyarakat tersebut dilaksanakan oleh 

Pemerintah, hanya saja tidak ada kejelasan juga mengenai 
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siapa yang dimaksud Pemerintah, apakah pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, atau lembaga atau instansi 

pemerintah. Jika lembaga atau instansi pemerintah juga 

tidak jelas lembaga atau instansi pemerintah yang 

dimaksud. 

  Selain itu, meskipun ada pengakuan benefit sharing 

melalui hak imbalan   atas  penggunaan  varietas  tersebut 

dalam   kaitan   dengan   PVT   serta   usaha usaha   

pelestarian   plasma nutfah sebagaimana diatur di dalam 

Pasal 7 Ayat (2) UUPVT, namun belum ada pengaturan 

lebih lanjut mengenai hak imbalan tersebut. Dalam hal ini 

belum ada kejelasan mengenai lembaga atau instansi 

pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan 

memungut benefit sharing tersebut. Belum ada kejelasan 

pula mengenai sistem, prosedur dan mekanisme benefit 

sharing tersebut, termasuk juga mekanisme alokasi 

pembagiannya kepada masyarakat lokal atau asli pemilik 

tanaman lokal tersebut 

   Pengaturan mengenai perlindungan sumber daya 

hayati dan pembagian keuntungan juga diatur secara 

sporadis di dalam UU Paten. Berdasarkan Pasal 26 Ayat 

(1) UU Paten tersebut diatur mengenai kewajiban 

disclosure of origin atas permohonan Paten yang berasal 

dari invensi yang berkaitan/berasal dari sumber daya 

genetika tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 

(1) UU Paten tersebut, maka  ada pengakuan  atas 

perlindungan sumber daya hayati dan pengetahuan 

tradisional dengan mengatur tentang disclosure of origin 

darimana sumber daya hayati atau pengetahuan  

tradisional tersebut berasal.   
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          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).” 

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) UU Paten, diatur 

mengenai pembagian hasil atas akses pemanfaatan 

sumber daya hayati. 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 internasional di 

bidang sumber daya genetik dan pengetahuan 

tradisional. 

  Hanya saja pengaturan lebih detail mengenai 

pembagian hasil ini dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional di bidang sumber daya hayati. Sebagaimana 

diketahui bahwa peraturan pelaksaan mengenai 

pembagian keuntungan belum diatur secara lebih 

terperinci.  

             Protokol Nagoya mengatur kewajiban utama bagi 

negara penandatangan untuk membuat model aturan 

yang terkait dengan akses dan pembagian keuntungan 

atas penggunaan sumber daya genetika dengan 

kepatuhannya memenuhi standar standar perlindungan 

sebagaimana ditetapkan  oleh Nagoya Protokol.   
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            Di tingkat nasional, pengaturan mengenai akses 

dan pembagian keuntungan atas penggunaan sumber 

daya hayati ditujukan untuk :  

(a) menciptakan kepastian hukum, kejelasan dan 

transparansi. 

(b) Menyediakan aturan dan prosedur yang adil dan 

tidak sewenang-wenang. 

(c) Menciptakan aturan dan prosedur yang jelas 

tentang izin sebelumnya (prior informed consent) 

dan syarat yang disepakati bersama (mutually 

agreed terms) atas akses dan penggunaan sumber 

daya hayati. 

(d) Mengeluarkan izin atau yang setara dengan itu 

saat akses pada sumber daya hayati diberikan. 

(e) Menciptakan kondisi untuk meningkatkan dan 

mendorong penelitian yang berkontribusi pada 

konservasi keanekaragaman hayati dan 

penggunaan yang berkelanjutan. 

(f) Memperhatikan kasus kasus yang terjadi saat ini 

atau yang akan datang terkait dengan ancaman 

darurat pada kesehatan manusia, hewan atau 

tanaman. 

(g) Mempertimbangkan pentingnya sumber daya 

hayati untuk makanan, pertanian dan ketahanan 

pangan. 

     Pada level nasional, aturan mengenai pembagian 

keuntungan ditujukan atas penggunaan sumber daya 

hayati, termasuk juga penggunaan lebih lanjut berupa 

komersialisasi atas sumber daya hayati tersebut. 

Pengaturan mengenai penggunaan meliputi juga 
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penggunaan dalam bentuk penelitian dan pengembangan 

komposisi genetik dan bio kimia dari sumber daya hayati 

tersebut. Pada  ketentuan hukum nasional harus diatur 

pula bahwa terhadap penggunaan sumber daya hayati 

tersebut, pembagian keuntungan harus diberikan 

berdasarkan syarat-syarat yang disepakati bersama 

(mutually agreed terms) baik pembagian yang sifatnya 

uang (monetary) atau yang tidak berupa uang (non 

monetary) seperti royalti dan pembagian hasil penelitian. 

  Selain membuat aturan di tingkat nasional, negara 

penanda tangan Protokol Nagoya termasuk juga 

Indonesia memiliki kewajiban untuk  patuh pada standar 

dan prinsip-prinsip yang ada di Protokol Nagoya.  

1. Membuat aturan untuk menyediakan sumber 

daya hayati yang ada di yurisdiksinya  yang dapat 

diakses oleh pihak lain yang memerlukan 

berdasarkan  prior informed consent,  dan  mutually 

agreed terms yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Bekerjasama dalam kasus dugaan pelanggaran 

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. 

3. Mendorong ketentuan kontraktual mengenai 

penyelesaian sengketa berdasarkan ksepakatan 

sebelumnya. 

4. Memberi kesempatan untuk mencari jalan 

penyelesaian lain menurut hukum yang ada 

apabila terjadi sengketa berdasarkan syarat-syarat 

yang disepakati sebelumnya. 

5. Membuat aturan tentang jaminan keadilan. 

6. Membuat aturan untuk mengawasi penggunaan 

sumber daya hayati meliputi juga merancang poin 
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poin penting pada setiap tingkat: riset, 

pengembangan, inovasi, pra komersialisasi dan 

komersialisasi.  

            Salah satu model untuk Access and Benefit Sharing  

adalah dengan mendorong diclosure of origin  pada 

permohonan Paten atas invensi yang berkaitan atau 

berasal dari sumber daya hayati atau pengetahuan 

tradisional. Menurut Graham Dutfield,  disclosure of origin  

merupakan persyaratan tertentu yang terkait dengan 

hukum paten yang mewajibkan pemohon paten untuk 

memberikan informasi mengenai asal invensi yang terkait 

dengan sumber daya hayati atau pengetahuan 

tradisional, bahkan kewajiban ini seperti beban yang 

sifatnya hukum, administratif dan informatif (legal, 

administrative and information burden).55 Diclosure of Origin 

ini memiliki beberapa jenis antara lain : 

Disclosure of origin” has become a collective term or certain 

requirements to be incorporated into patent law. These 

requirements vary widely in terms of the weight and nature 

of the legal, administrative or  informational  burdens  

placed on patent applicants and owners. Accordingly, it is 

convenient to describe three types of disclosure requirement 

:voluntary, mandatory and “proof of legal acquisition.56  

 

         Menurut Dutfield,  “Voluntary disclosure” merupakan 

disclosure yang bersifat sukarela dan memberikan beban 

paling sedikit dibandingkan jenis disclosure yang ada. Hal 

ini karenakan disclosure jenis ini secara sukarela ditujukan 
                                                           

55 Graham Dutfield, “Thinking Aloud on Disclosure of Origin”, 
QUNO Occasional Paper 18, Oktober 2005, h. 3 

56Ibid.  
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untuk mendukung keterbukaan informasi pada sumber 

daya hayati atau pengetahuan tradisional yang 

digunakan pada invensi yang diajukan permohonan 

patennya. Namun jika pemohon tidak melampirkan 

disclosure tersebut tidak akan mendiskualifikasikan 

permohonan paten  untuk ditolak, diberikan atau dapat 

dilaksanakan. Dengan kata lain, ketidakpatuhan untuk 

menyertakan diclosure pada permohonan paten tidak 

membawa konsekwensi hukum apapun. Dislosure ini 

hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi atau 

keterbukaan dalam rangka pertukaran atau perdagangan 

internasional atas sumber daya genetika atau 

pengetahuan tradisional. 

            Jenis disclosure yang kedua adalah “Mandatory 

Diclosure”yang merupakan bentuk dislosure yang sifatnya 

wajib karena dijadikan persyaratan wajib untuk 

permohonan pendaftaran Paten. Dengan kata lain, jika 

pemohon tidak memasukkan persyaratan diclosure of 

origin ini pada permohonan patennya, maka membawa 

konsekwensi yuridis bahwa permohonannya tidak dapat 

diterima, dan akan ditolak selama dalam tahap  

pemeriksaan, ataupun jika permohonan patennya 

diterima (digranted) tidak dapat dilaksanakan atau dapat 

dibatalkan dengan kemungkinan sanksi pidana. 

Kepatuhan untuk memenuhi persyaratan  memasukkan 

disclosure of origin tidak hanya ditujukan kepada pemohon 

Paten, melainkan juga kantor Paten yang memberikan 

sertifikat Paten. Peran dari penyedia adalah memonitor 

kepatuhan atas persyaratan tersebut dan akan mengambil 

langkah hukum dalam hal persyaratan tersebut tidak 
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dipenuhi.  Baik pada diclosure  (voluntary) yang sifatnya 

sukarela maupun wajib (mandatory) disertakan negara 

sebagai sumber dari genetic resources atau pengetahuan 

tradisional.       

             Selain itu ada versi  yang ketiga yaitu  “Proof of 

Legal Acquisition”  yang sebenarnya agak berbeda dengan  

jenis diclosure of origin yang lebih melekat pada sistem  

Paten,  melainkan lebih dekat pada ketentuan CBD’s 

access and benefit sharing (ABS), khusunya pada rezim ABS 

yang ada di beberapa negara  yang secara langsung 

menyediakan sumber daya hayati dan pengetahuan 

tradisional. Salah satu cara  pelaksanaan model ini adalah 

mensyaratkan pemohon Paten untuk memasukkan dalam 

permohonan Paten dokumen resmi dari negara penyedia 

sumber daya hayati, termasuk pengetahuan tradisional 

yang berupa konfirmasi  ABS  seperti  prior informed 

consent  dengan persetujuan yang disepakati bersama 

(terms mutually agreed) antara penyedia dan penerima 

sumber daya hayati,  dalam rangka untuk memenuhi 

ketentuan  Article 8 (j) CBD atas pengetahuan, inovasi, 

kegiatan dari masyarakat lokal dan masyarakat asli. 

        Untuk mengharmonisasikan aturan dan persyaratan 

Proof of Legal Acquisition secara efektif, ada sistem 

sertifikat internasional tentang asal dari sumber daya 

hayati. The Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources 

and Fair  and Equitable Sharing of  the Benefits (selanjutnya 

disebut The Bonn Guidelines)  mengakui secara hukum 

certification of  origin system sebagai bukti dari  prior  

informed consent dan mutually agreed  terms. Dalam hal ini, 

negara penyedia sumber daya hayati setuju pada 
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persyaratan dan prosedur umum, dengan certification of 

origin yang tersandardisasi yang dapat digunakan pada 

kantor paten baik nasional maupun internasional. 

         Berdasarkan tiga versi dislosure of origin  tersebut, 

Indonesia menganut tipe yang kedua  yaitu  Mandatory 

Disclosure   karena di dalam Pasal 26  Ayat (1) UU Paten 

mengharuskan/mewajibkan pemohon Paten untuk  

menyebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya 

hayati dan/atau pengetahuan tradisional dalam desripsi 

Paten:  

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. 

Selain mewajibkan disclosure of origin, UU Paten  bahkan 

mewajibkan adanya benefit sharing sebagaimana diatur 

di dalam Pasal 26 Ayat (3) UU Paten :  

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 inter-

nasional di bidang sumber daya genetik dan 

pengetahuan tradisional. 

 

        Dari beberapa tiga tipe diclosure of origin tersebut, 

manakah yang lebih baik?. Beberapa ahli skeptis dengan 

tipe pertama karena sifatnya yang sukarela. Beberapa 
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lebih setuju untuk mengembangkan tipe yang ketiga  

didasarkan pada pengalaman bahwa mewajibkan kepada 

pemohon Paten untuk mengungkap asal dari sumber 

daya genetika dan atau pengetahuan tradisional yang 

terkait dengan invensi yang dimohonkan Paten akan 

mengakibatkan hasil  yang paling minim dalam rangka 

meningkatkan kualitas Paten dan menghindari 

penggunaan dan komersialisasi sumber daya hayati oleh 

pihak yang tidak berwenang.57 Salah satu alasan bahwa 

begitu banyak sumber daya hayati dan pengetahuan 

tradisional yang diperoleh atau dipelajari tanpa memiliki 

izin dari negara asal sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional dikarenakan sedikitnya 

pengaturan mengenai hal tersebut. Secara serious,  

meskipun masalah akses tanpa izin kepada negara asal 

juga terjadi pada tipe Voluntary, Mandatory Disclosure dan 

Proof of Legal Acquisition, namun dimasukkannya 

informasi mengenai asal sumber daya hayati atau 

pengetahuan tersebut sangat relevan pada kriteria 

standar mengenai kebaruan  (novelty) dan langkah 

inventif (inventive step) sehingga tidak adanya informasi 

mengenai asal sumber daya hayati  menjadikan 

permohonan paten tersebut tidak akan diperiksa oleh 

pemeriksa Paten atau pihak lain, termasuk Non 

Government Organizations (NGO).   

        Selain itu, permasalah lain terkait dengan dislosure of 

origin ini adalah akan sulit membuktikan “apa 

sebenarnya hubungan antara invensi dengan sumber 

daya hayati” tersebut. Dalam beberapa kasus, 

                                                           
57 Ibid 
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pengetahuan atau material yang relevan dengan suatu 

invensi sangat beragam. Pertanyaan bahwa “apakah 

semua sumber pengetahuan dan material dari sumber 

daya hayati atau pengetahuan tradisional harus 

dikompensasi meskipun relevansinya sangat jauh?” akan 

banyak diajukan dan ini akan sulit dijustifikasi dan 

kesepakatan mengenai hal tersebut. Tidak akan ada 

maknanya apabila semua negara asal sumber daya hayati 

mengharuskan relevansi  tersebut sebagai syarat untuk 

akses pada biographichal information  yang belum tersedia. 

Selain masalah praktis tersebut, pertanyaan yang rasional 

adalah jika  berkaitan dengan disclosure of origin,  berapa 

banyak negara mempunyai legitimasi untuk menuntut 

suatu Paten yang menggunakan sumber daya genetika 

yang sama, misalnya India dan Indonesia juga memiliki 

tanaman kunyit, jika apa Paten yang menggunakan 

tanaman kunyit tersebut, siapakah yang memiliki 

legitimasi untuk menuntut. 

           Oleh karena itu,  proof of  legal  acquisition sepertinya  

merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam 

rangka mendorong proses yang layak untuk perolehan 

Paten yang berasal dari sumber daya hayati, termasuk 

juga untuk memberikan solusi pada manfaat ekonomi 

baik untuk penyedia maupun pengguna sumber daya 

hayati. Secara fakta, terdapat banyak Paten yang berasal 

atau berkaitan dengan sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional, dimana sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional diambil dan dipelajari tanpa izin 

dari negara asal. Namun  mengaitkan hak Paten legalitas 

perolehan sumber daya hayati dan pengetahuan akan 
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memiliki keuntungan secara praktikal. Pertama, lebih 

menguntungkan untuk memasukkan “proof of legal 

acquisition” sebagai suatu persyaratan legal yang 

dimasukkan dalam aturan administrasi permohonan 

Paten daripada sebagai bagian pemeriksaan substantif , 

yang akan menyebabkan pemeriksa Paten dapat 

mengaplikasikan uji standar tentang patentabilitas dari 

invensi yang dapat diberi Paten yaitu kebaruan, langkah 

inventif dan  industrial  applicability secara normal. 

         Sebagai respon atas banyaknya komplain tentang 

rendahnya mutu Paten akibat mengambil pengetahuan 

dari sumber daya hayati atau pengetahuan tradisional 

cenderung menunjukkan bahwa diclosure of origin cukup 

sulit diterapkan. Memang benar bahwa untuk 

meningkatkan akses informasi atas sumber daya genetika 

dan pengetahuan tradisional mungkin secara pasti  dalat 

meningkatkan kualitas Paten. Namun, menjadi tidak jelas 

apakah  asal geografis (geographical origin) atas substansi 

kimia yang telah dimodifikasi lebih lanjut oleh inventor 

yang dengan kerja keras untuk menemukan kebaruan 

dan langkah inventif suatu invensi.        

          Selanjutnya, bukti bahwa  proof  of  legal  acquisition  

menghindari kesulitan secara teknis dan mungkin juga  

kesulitan secara filosofis, khususnya sehubungan dengan 

bagaimana sumber daya hayati dan pengetahuan 

tradisional  yang terkait dengan suatu invensi  menjadi 

persyaratan untuk  permohonan Paten. Izin untuk 

menggunakan sumber daya hayati dan melakukan 

bioprospecting yang dikeluarkan oleh pemerintah 

berdasarkan regulasi ABS  seharusnya secara sederhana  
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mensyaratkan bahwa semua aplikasi Paten yang 

menggunakan sumber daya hayati dan pengetahuan 

sederhana  seharusnya dilengkapi dengan : 

a. Pernyataan dari pemohon yang menyatakan 

bahwa pemohon telah memenuhi dan mematuhi 

segala aturan mengenai ABS terkait dengan 

invensi yang sedang dimohonkan Paten. 

b. Salinan izin dari penggunaan sumber daya hayati 

dan melakukan bioprospecting 

 Dalam hal ini pemeriksa Paten harusnya memperhatikan 

adanya pernyataan pemohon tersebut dan salinan izin 

penggunaan sumber daya hayati apabila invensi yang 

dimohonkan Paten terkait dengan sumber daya hayati. 

Selain itu, penyedia sumber daya hayati juga diharapkan 

merubah aturan dan sistem ABS secara eksplisit dan 

sebagai suatu kewajiban bagi mereka yang ingin 

menggunakan sumber daya hayati dan melakukan 

bioprospecting. Selanjutnya terkait dengan izin 

penggunaan sumber daya hayati, kantor Paten 

semestinya mengetahui pihak yang    berkompeten  untuk 

mengeluarkan izin tersebut. Prosedur semacam ini 

sepertinya menjadi beban untuk mendapatkan Paten.  

Oleh karena itu, menjadi penting bagi suatu negara untuk 

merubah ketentuan perolehan Paten dengan merubah 

secara internal pengaturan Paten misalnya peraturan 

internal yang dikeluarkan menteri atau direktorat 

jenderal sebagai suatu reformasi ketentuan yang paling 

mudah. Namun, agar lebih efektif, aturan hukum yang 

dibuat  memungkinkan adanya  pembatalan atas legalitas 

suatu Paten dalam yuridiksinya terkait dengan Paten 
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asing atas invensi yang berkaitan atau berasal dari 

sumber daya hayati yang tidak memenuhi syarat ABS. 

           Keuntungan lain dari “proof of legal  acquisition” ini 

adalah dapat merespon bahkan di waktu yang sama 

memperdulikan penggunaan yang tidak sah dari sumber 

daya hayati dan mendorong kerjama penelitian ilmiah   

(scientific research partnerships) yang menguntungkan 

negara berkembang yang kaya dengan sumber daya 

hayati namun kekurangan kapasitas tehnologi untuk 

mengekploitasi sumber daya genetika secara efektif. CBD 

telah mencari cara untuk mendorong kerjasama yang 

adil, transparan dan menguntungkan kedua belah pihak 

(fair, transparent and mutually beneficial  partnerships) antara 

penyedia dan pengguna sumber daya genetika dengan 

memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Apabila 

ilmu pengetahuan dan bisnis bioteknologi menginginkan 

akses pada sumber daya hayati dan pengetahuan 

tradisional,  mereka harus menerima aturan ABS yang 

ditetapkan oleh negara penyedia sumber daya genetika. 

“Proof  of  legal  acquisition” sepertinya tidak memiliki 

kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini,  bahkan lebih 

mudah daripada menerapkan “mandatory disclosure”.  

         Namun terdapat kelemahan dari “proof  of  legal  

acquisition” yaitu salah satunya adalah tidak dapat 

diaplikasikan pada  kasus kasus Paten yang berkaitan 

atau berasal dengan sumber daya hayati yang diperoleh 

tidak melalui bioprospecting melainkan melalui ex situ 

collections atau penelusuran literatur (literature searches).58 

Di sisi yang lain, Mandatory Disclosure masih 

                                                           
58 Ibid 
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mensyaratkan asal dari sumber daya hayati yang 

teridentifikasi bahkan hanya ketika disitasi pada buku 

atau artikel jurnal yang relevan. “Mandatory diclosure” dan  

“proof  of  legal  acquisition” tidak secara eksklusif satu 

sama lain dan mungkin secara fakta dapat diterapkan 

satu sama lain. 

           Kelemahan lain dari “proof  of  legal  acquisition” 

adalah tidak cocok untuk Paten yang mengklaim 

perlindungan varietas tanaman baru. Aturan ABS lebih 

ditujukan pada pharmaceutical bioprospecting namun tidak 

sentifik pada hal-hal khusus yang terkait dengan 

pemulihan tanaman (plant breeding), sehingga banyak 

perusahaan yang lebih memilih dan nyaman dengan 

mandatory disclosure. 

             Untuk model  disclosure of origin and Benefit Sharing 

bisa menggunakan Model Bonn Guidelines. Model Bonn 

Guidelines diharapkan untuk membantu negara 

penandatangan Protokol Nagoya, pemerintah dan 

stakeholder untuk mengembangkan strategi akses dan 

pembagian keuntungan termasuk mengidentifikasi 

langkah-langkah yang terkit dengan proses untuk 

mendapatkan izin akses pada sumber daya hayati dan 

proses pembagian keuntungan. Model Bonn Guidelines 

dimana model ini menetapkan aturan secara legislatif, 

adminstratif dan kebijakan pada akses dan pembagian 

keuntungan terutama terkait dengan negosiasi ketentuan 

kontraktual terkait akses dan pembagian keuntungan. 

Model ini juga menjamin adanya program peningkatan 

kemampuan (capacity building) secara efektif. Model Bonn 

Guideline juga mengidentifikasikan kewajiban bagi 
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penguna sumber daya hayati untuk mendapatkan izin 

dari penyedia sumber daya hayati dalam bentuk prior 

informed consent. Selain itu, Bonn Guideline menetapkan 

syarat dasar untuk ketentuan yang disepakati bersama 

(mutually agreed terms) dan mendefinisikan peran dan 

tanggung jawab utama pengguna dan penyedia sumber 

daya hayati dan menekankan pentingnya peran dan 

campur tangan pihak yang terkait. Bonn Guidelines juga 

mencakutp beberapa elemen seperti insentif, 

akuntabilitas, beberapa cara untuk verifikatsi dan 

penyelesaian penyelesaian sengketa. Selanjutnya, Bonn 

Guidelines juga menentukan beberapa elemen dalam  

Perjanjian Transfer Material (Material Transfer Agreement) 

dan menyediakan list beberapa jenis keuntungan  yang 

dapat dibagikan (benefit sharing) atas penggunaan sumber 

daya hayati baik yang  keuntungan berupa uang atau non 

uang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

A. Dalam rangka meningkatkan efektivitas berlakunya  

disclosure of origin dan benefit sharing  perlu dibuat 

pengaturan yang berisi ketentuan yang sifatnya 

prosedural, institusional dan infrastructural yang 

terkait dengan kewajiban disclosure of origin dan benefit 

sharing. Dalam hal ini pengaturan tersebut meliputi 

standar, mekanisme, subatansi, syarat, format,  

penegakan hukumnya serta lembaga yang 

berkompeten.  Regulasi tersebut harus yang mudah 

dengan dua system (strong and user friendly  legislation  

with two-tiered  system)   yang membedakan akses 

sumber daya hayati untuk kegiatan riset yang sifatnya 

non komersial, dan  izin secara terbatas atas 

penggunaan sumber daya hayati untuk tujuan 

komersial yang dilengkapi dengan pedoman perilaku 

(code of conduct). Pengaturan disclosure of origin dan 

benefit sharing   harus dilengkapi dengan  mekanisme 

penegakan hukumn  berupa sanksi perdata, pidana, 

administratif, penghentian proses aplikasi paten, 

pengalihan hak, pencabutan atau pembatalan hak atas 
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paten, atau pembayaran keuntungan, dalam hal 

pemohon paten tidak  memenuhi persyaratan terkait 

disclosure of origin dan benefit sharing   Bentuk dan 

mekanisme lain yang perlu dikembangkan adalah 

standardisasi disclosure of origin dan benefit sharing  

yang dikemas dalam system yang sifatnya efesien dan 

non birokratis dengan standar baku bahwa : (a)  

pemohon paten harus mencantumkan Negara/ 

wilayah asal dari sumber daya genetika yang 

digunakan untuk paten.; (b) invensi yang dihasilkan 

haruslah secara langsung berdasarkan atau berasal 

dari sumber daya genatika tertentu, (c) inventor harus 

mencantumkan sumber daya genetika secara spesifik. 

Berkaitan dengan kelembagaan  harus dibentuk 

Komisi Anti Biopiracy Nasional sebagai lembaga 

nasional yang berkompeten untuk menanggulangi 

pelanggaran atas penggunaan keanekaragaman 

hayati nasional.Prinsip  disclosure of origin dan benefit 

sharing atas penggunaan sumber daya hayati harus 

merujuk pada Protokol Nagoya dan Convention on 

Biodiversity (CBD) dalam menunjang pengelolaan  

sumber daya alam  yang berkelanjutan dan berke-

adilan meliputi khsususnya prinsip fair and equitable 

benefit sharing dengan didampingi prinsip yang lian 

seperti prinsip hak kedaulatan negara (Sovereign 

Rights), prinsip persetujuan bersama (Mutual Agreed 

Terms) dan prinsip persetujuan atas informasi awal 

(Prior Informed Consent). 

B. Model disclosure of origin dan benefit sharing  dapat 

berupa Voluntary disclosure” yaitu  disclosure yang 
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bersifat sukarela dan memberikan beban paling 

sedikit dibandingkan jenis disclosure yang ada.  

Karena jika pemohon tidak melampirkan disclosure 

tersebut tidak akan mendiskualifikasikan 

permohonan paten untuk ditolak, diberikan atau 

dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, 

ketidakpatuhan untuk menyertakan diclosure pada 

permohonan paten tidak membawa konsekwensi 

hukum apapun. Dislosure ini hanya bertujuan untuk 

meningkatkan transparansi atau keterbukaan dalam 

rangka pertukaran atau perdagangan internasional 

atas sumber daya genetika atau pengetahuan 

tradisional. Sedangkan model   disclosure yang kedua 

adalah “Mandatory Diclosure”yang   sifatnya wajib 

karena dijadikan persyaratan wajib untuk 

permohonan pendaftaran Paten. Dengan kata lain, 

jika pemohon tidak memasukkan persyaratan 

diclosure of origin ini pada permohonan patennya, 

maka membawa konsekwensi yuridis bahwa 

permohonannya tidak dapat diterima, dan akan 

ditolak selama dalam tahap pemeriksaan, ataupun 

jika permohonan patennya diterima (digranted) tidak 

dapat dilaksanakan atau dapat dibatalkan dengan 

kemungkinan sanksi pidana. Model  ketiga adalah 

Proof of Legal Acquisition” yang mensyaratkan 

pemohon Paten untuk memasukkan dalam 

permohonan Paten dokumen resmi dari negara 

penyedia sumber daya hayati, termasuk pengetahuan 

tradisional yang berupa konfirmasi  ABS  seperti  prior 

informed consent  dengan persetujuan yang disepakati 
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bersama (terms mutually agreed) antara penyedia dan 

penerima sumber daya hayati,  dalam rangka untuk 

memenuhi ketentuan  Article 8 (j) CBD atas 

pengetahuan, inovasi, kegiatan dari masyarakat lokal 

dan masyarakat asli. Berkaitan dengan benefit sharing 

antara lain dapat meniru model Bonn Guideline on 

Access and Benefit Sharing. Model Bonn Guidelines 

menetapkan aturan secara legislatif, adminstratif dan 

kebijakan pada akses dan pembagian keuntungan 

terutama terkait dengan negosiasiasi ketentuan 

kontraktual terkait akses dan pembagian keuntungan. 

Model ini juga menjamin adanya program 

peningkatan kemampuan secara efektif. Model Bonn 

Guideline juga mengidentifikasikan kewajiban bagi 

penguna sumber daya hayati untuk mendapatkan izin 

dari penyedia sumber daya genetika dalam bentuk  

prior informed consent. Bonn Guideline juga 

menetapkan syarat dasar untuk ketentuan yang 

disepakati bersama (mutually agreed terms) dan 

mendefinisikan peran dan tanggung jawab utama 

pengguna dan penyedia sumber daya hayati dan 

menekankan pentingnya peran dan campur tangan 

pihak yang terkait. Bonn Guidelines juga mencakutp 

beberapa elemen seperti insentif, akuntabiliti, 

beberapa cara untuk verifikatsi dan penyelesaian 

penyelesaian sengketa. Bonn Guidelines menentukan 

beberapa elemen untuk memasukkan Perjanjian 

Transfer Material (Material Transfer Agreement) dan 

menyediakan daftar beberapa jenis keuntungan yang 

dapat dibagikan atas penggunaan sumber daya 
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genetika baik yang bersifat keuntungan berupa uang 

atau non uang. 

 

SARAN 

1. Pengaturan yang berisi ketentuan yang sifatnya 

prosedural, institusional dan infrastructural yang 

terkait dengan kewajiban disclosure of origin harus 

memuat standar, mekanisme, subatansi, syarat, 

format,  penegakan hukumnya dengan penerapan 

sanksi berupa sanksi perdata, pidana, 

administratif, penghentian proses aplikasi paten, 

pengalihan hak, pencabutan atau pembatalan hak 

atas paten, atau pembayaran keuntungan, dalam 

hal pemohon paten tidak  memenuhi persyaratan 

terkait disclosure of origin. serta lembaga yang 

berkompeten, termasuk pembentukan Komisi 

Anti Biopiracy Nasional. Pengaturan dengan  

system strong and user friendly  legislation  with two-

tiered  system yang dilengkapi dengan pedoman 

perilaku (code of conduct). 

2. Berkaitan dengan  benefit sharing   dapat meniru 

model Bonn Guideline on Access and Benefit Sharing  

sebagai implementasi dari Protokol Nagoya dan 

Convention on Biodiversity (CBD)yang menetapkan 

aturan secara legislatif, adminstratif dan kebijakan 

pada akses dan pembagian keuntungan terutama 

terkait dengan negosiasiasi ketentuan kontraktual 

terkait akses dan pembagian keuntungan. 
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