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KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas
segala karunia-Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum
mengenai Kekayaan Intelektual Tahun 2021 dapat menyelesaikan tahapan
kegiatannya di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, termasuk
Indonesia.
Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang
menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan
amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan
perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata,
tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum,
budaya hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan
Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang
telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat
Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman tersebut
merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar
rekomendasi
yang
dihasilkan
memiliki
kualitas
yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.
Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Kekayaan Intelektual Tahun
2021 membatasi fokus pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang
Paten beserta peraturan turunannya, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan turunannya, serta
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
beserta peraturan turunannya karena beberapa ketentuan pada UndangUndang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum.

v

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi pada pembangunan hukum
nasional.
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KATA PENGANTAR

Puji

syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayah-Nya, Laporan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum
mengenai Kekayaan Intelektual Tahun 2021 (Dampak Perubahan UndangUndang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) telah selesai dilaksanakan oleh
Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Kekayaan Intelektual Tahun 2021.
Pokja ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dilaksanakan di bidang
Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan pada Pusat Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pelaksanaan kegiatan
analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan dengan agenda penataan
regulasi nasional, yang pada tahun 2021 mengambil fokus analisis dan evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang terdampak oleh disahkannya
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pokja ini menganalisis peraturan perundangan-undangan dari tingkat
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan
menteri mengenai Kekayaan Intelektual, yang difokuskan pada Undang-undang
Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten beserta peraturan turunannya, Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta
peraturan turunannya, serta Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman beserta peraturan turunannya, serta UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa
ketentuan pada Undang-Undang tersebut di atas.
Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor PHN36.HN.01.01 TAHUN 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis Dan
Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021, dengan
masa kerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2021 sampai dengan
bulan Desember 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Anggota

: Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
: Yunan Hilmy, S.H., M.H.
: Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
: 1. Agung Damarsasongko, S.H., M.H.;
2. Bambang Sagitanto, S.H., M.H.;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Noviana Setyaningtyas K., S.H.;
Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
Joko Winarso, S.H.
Iis Trisnawati, S.H.
Viona Wijaya, S.H., LL.M.
Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.
Odie Faiz Guslan, S.H.
Diana Puji Ratna Kusuma Fitri, S.H.

Keanggotaan Pokja tersebut terdiri atas pegawai dari Badan Pembinaan
Hukum Nasional dan pegawai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selain itu Pokja juga telah melibatkan narasumber/pakar yang kompeten, baik
dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi
yang dilakukan. Rapat-Rapat dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait
seperti Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), Asosiasi Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Komisi Banding Paten, Dosen
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sentra Kekayaan Intelektual
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian
Kesehatan, Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, Lembaga
Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, serta Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Kementerian Pertanian. Seluruh bahan yang
diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan Focus
Group Discussion tersebut dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk
menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.
Sebagaimana diketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid-19 yang
terjadi sejak tahun 2021 sampai saat ini, banyak memengaruhi proses kerja
kelompok kerja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam
pelaksanaannya. Namun demikian, kelompok kerja tetap berusaha bekerja
seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi
yang ada.

viii

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan
saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi
hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan
berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di
bidang kekayaan intelektual.

Jakarta,
November 2021
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Yunan Hilmy, S.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang

Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Walau tidak langsung dan secara khusus merujuk pada upaya pengembangan
kekayaan intelektual, Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ini menjadi dasar kuat bagi pengembangan sistem
kekayaan intelektual.1 Ketentuan lain yang menjadi landasan konstitusional dari
keberadaan kekayaan intelektual adalah mengenai perlindungan dan kepastian
hukum seperti termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 yang mengatur bahwa “setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum”.
Faktor lain yang menjadi pendorong pengaturan kekayaan intelektual di
Indonesia adalah langkah Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 1994 yang
menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan
Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiation) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (Agreement
Establishing the World Trade Organization) dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang di dalamnya memuat
Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku
secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual.2 Namun demikian perlu
ditegaskan bahwa bagi Indonesia pelaksanaan kekayaan intelektual bukan hanya
karena TRIPs.3 Bahwa pada prinsipnya pengaturan kekayaan intelektual di
Indonesia diarahkan untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan
1

2

3

Achmad Zen Umar Purba, Kekayaan intelektual Pasca TRIPs, (Bandung, P.T. Alumni,
2005), hlm. 102.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Naskah Akademik RUU Tentang Hak Kekayaan Industri (Jakarta: BPHN, 2011) Hlm. 3.
Achmad Zen Umar Purba, Kekayaan intelektual Pasca TRIPs, (Bandung, P.T. Alumni,
2005), hlm. 7.
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kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" adalah padanan kata yang biasa
digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi
hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna
untuk manusia, sehingga pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI
adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual
manusia.5 Secara tradisional, Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua cabang,
yakni "kekayaan industri" dan "hak cipta".6 Konvensi Pembentukan Organisasi
Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), pada 14 Juli 1967 di Stockholm (Pasal 2 (VIII))
menetapkan bahwa kekayaan intelektual harus mencakup hak-hak yang
berkaitan dengan7:









karya sastra, seni dan ilmiah;
pertunjukan artis, rekaman suara dan siaran;
penemuan di semua bidang usaha manusia;
penemuan ilmiah;
desain industri;
merek dagang, merek layanan dan nama komersial dan sebutan;
perlindungan terhadap persaingan tidak sehat;
semua hak lain yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam industri, ilmu
pengetahuan, sastra atau seni bidang.
Karya sastra, seni, dan ilmiah termasuk dalam cabang hak cipta dari
kekayaan intelektual. Demikian pula pertunjukan artis, rekaman suara dan siaran
biasanya disebut “hak terkait”, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta.
Sedangkan penemuan, desain industri, merek dagang, merek layanan dan nama
komersial dan sebutan, merupakan cabang kekayaan industri dari kekayaan

4

Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Buku Panduan Kekayaan intelektual (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, 2014), hlm. iii.
6 World Intellectual Property Organization, WIPO Intellectual Property Handbook (Wipo
Publication, 2004).
7 Ibid.
5
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intelektual.8 Adapun pembagian cabang kekayaan intelektual tersebut dapat
dijabarkan dalam bagan berikut:
Hak Kekayaan Intelektual
(Intelectual Property Right)

Kekayaan Industri
(Industrial Property Right)

Hak Cipta (Copyright)

Yang mencakup:
Paten (patent), Desain Industri
(industrial design), Merek
(trademark),
Perlindungan
Varietas Tanaman (protection
of plant varieties), Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu (layout
design of integrated circuit),
Rahasia Dagang (trade secret).

Yang mencakup:
Hak cipta (copyright) dan hak
terkait (neighboring/related
rights)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang
dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan
kekayaan intelektual.9 Pengaturan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia
diatur pada beberapa undang-undang, yakni:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

8

Ibid.
Djulaeka, Konsep Perlindungan Kekayaan intelektual: Perspektif Kajian Filosofis Haki
Kolektif-Komunal (Malang: Setara Pers, 2014), hlm. 1
9
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5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman.
Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 permohonan kekayaan intelektual
yang terdata oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni
sebesar 114,06% (meningkat dari total permohonan sejumlah 80.747, menjadi
172.845). Permohonan merek mengalami peningkatan sebesar 51,58% sejak
tahun 2015, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 8,89%. Lalu
permohonan paten meningkat sebesar 22,36% sejak tahun 2015, dengan
peningkatan rata-rata per tahun sebesar 4,64% (selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 1).
Statistik Permohonan Kekayaan Intelektual di Indonesia
Jenis HKI

Hak
Cipta

Desain
Industri

Paten

Asal
Luar
Negeri
Dalam
Negeri

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27

15

467

276

139

64

6.127

7.538

18.753

34.829

47.930

64.720

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri

6.154

7.553

19.220

35.105

48.069

64.784

1.284

1.320

1.322

1.368

1.528

1.231

2.625

2.527

2.319

2.432

2.835

2.287

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
PCT
(entering
national
phase)

3.909

3.847

3.641

3.800

4.363

3.518

928

812

847

1.212

1.090

888

1.296

1.458

2.271

2.832

4.074

3.463

6.650

6.961

6.681

7.257

7.441

6.507
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Jenis HKI

Merek

Indikasi
Geografis

Asal

2015

2016

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
Madrid
Protocol

8.874

9.231

15.492

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
Total

Total Permohonan

2017

2018

2019

2020

9.799

11.301

12.605

10.858

15.994

16.466

12.741

12.245

10.526

46.298

49.369

51.902

56.575

69.004

76.347

0

0

0

4.857

9.630

6.790

61.790

65.363

68.368

74.173

90.879

93.663

3

0

2

1

0

0

17

7

13

34

35

22

20

7

15

35

35

22

80.747

86.001

101.043

124.414

155.951

172.845

Sumber : diolah dari Statistik Kekayaan Intelektual di Indonesia
(Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020)

Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum dan HAM (Ditjen KI) telah memberikan pelindungan terhadap 597.178
kekayaan intelektual, atau sebesar 82,83% dari total 721.001 permohonan yang
diterima. Apabila dilihat data setiap tahunnya, total pelindungan kekayaan
intelektual yang diberikan rata-rata per tahun adalah sebesar 78,51% dari
permohonan kekayaan intelektual yang diajukan setiap tahunnya. Fakta menarik
terlihat di masa pandemik Covid-19 tahun 2020, Ditjen KI justru mampu
memberikan pelindungan terhadap 251.814 permohonan atau 145,69% dari
permohonan yang masuk (termasuk permohonan tahun sebelumnya).
Sedangkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rata-rata pelindungan
yang diberikan per tahun adalah 65,08% dari total jumlah permohonan kekayaan
intelektual.
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Statistik Pelindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia
Jenis HKI

Hak Cipta

Desain
Industri

Paten

Merek

Indikasi
Geografis

Asal
Luar
Negeri
Dalam
Negeri

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

148

218

116

53

0

0

4.779

31.070

42.720

56.822

0

0

4.927

31.288

42.836

56.875

1.438

1.279

1.192

1.352

1.805

377

1.907

1.552

1.472

1.954

2.306

654

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
PCT
(entering
national
phase)

3.345

2.831

2.664

3.306

4.111

1.031

595

1.059

1.537

1.867

1.556

890

226

405

574

794

1.298

1.216

1.907

2.245

3.188

4.038

8.347

6.530

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
Madrid
Protocol

2.728

3.709

5.299

6.699

11.201

8.636

18.203

12.262

16.435

7.163

6.197

42.504

46.070

32.255

39.883

20.160

17.408

138.069

0

0

0

0

4.324

4.694

64.273

44.517

56.318

27.323

27.929

185.267

0

3

0

3

1

0

8

13

9

12

11

5

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri

Total
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
Total

8

16

9

15

12

5

Total Pelindungan

70.354

51.073

69.217

68.631

86.089

251.814

Sumber : diolah dari Statistik Kekayaan Intelektual di Indonesia
(Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020)
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Sementara total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sejak tahun
2004 s/d 2021 (Agustus) adalah sebanyak 842 permohonan, dengan rincian 527
varietas diterbitkan sertifikat Hak PVT, 30 permohonan ditolak, 75 sertifikat
dicabut, 167 permohonan ditarik, 118 permohonan dalam proses (administrasi,
pengumuman, pemeriksaan substantif).10
Peningkatan permohonan kekayaan intelektual tersebut terjadi seiring
dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan
intelektual. Namun meskipun permohonan kekayaan intelektual terus
mengalami peningkatan, mengingat potensi kekayaan intelektual Indonesia
Indonesia yang sangat besar maka perluasan jangkauan pelindungan kekayaan
intelektual harus terus dilakukan. Potensi kekayaan intelektual ini mencakup
59,2 UMKM juta (khususnya 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
yang sudah memanfaatkan platform online),11 4.670 perguruan tinggi, serta
keragaman suku dan budaya di Indonesia. Indonesia saat ini berada di ranking 85
dari 131 negara yang disurvei Cornell University, INSEAD dan World Intellectual
Property Organization (WIPO) dalam Global Innovation Index (GII) 2020.
Indonesia juga berada di posisi 46 dari 53 negara dalam Global IP Index (GIP).
Yang terakhir, Indonesia menempatkan kedudukan di angka 50 dari 141 negara
yang didaftar dalam Global Competitiveness Index (GCI).
Perkembangan pengaturan mengenai kekayaan intelektual yang terbaru
adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) pada 2 November 2020, yang
mengubah beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2016
tentang Paten, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan pada Undang-undang Nomor 13
tahun 2016 tentang Paten (Undang-Undang Paten) yang diubah dengan UndangUndang Cipta Kerja adalah mengenai definisi paten dan paten sederhana,
kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan

10

Erizal Jamal (Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian),
“Pelaksanaan Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia”, (disampaikan pada Rapat
Narasumber Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Kekayaan
Intelektual).
11 https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkmsudah-go-online/0/sorotan_media, diakses pada 10 Agustus 2021.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 7

proses di Indonesia, lisensi-wajib bersifat non-eksklusif, perubahan pengaturan
mengenai paten sederhana, serta pengumuman permohonan paten sederhana.
Perubahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengundangan Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38
Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pemberian Lisensi-Wajib Paten.
Sedangkan Pengaturan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis) yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai
alasan-alasan yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan,
ketentuan pemeriksaan substantif dalam permohonan pendaftaran Merek, dan
kewenangan menteri dalam menerbitkan sertifikat merek. Perubahan tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan pengundangan Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Pendaftaran Merek. Adapun pengaturan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun
2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang PVT) yang
diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai Permohonan hak
perlindungan varietas tanaman dan kewenangan penetapan penerimaan negara
bukan pajak. Perubahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka guna mendayagunakan potensi
kekayaan intelektual yang ada, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, serta
merespon perkembangan pengaturan mengenai paten, merek, dan PVT pasca
ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka perlu dilakukan analisis dan
evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Paten, Merek, dan
Perlindungan Varietas Tanaman, beserta peraturan pelaksananya sebagai bagian
dari upaya penataan regulasi dan kebijakan teknis lain di bidang kekayaan
intelektual. Analisis dan evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya
penataan regulasi dan peningkatan kinerja peraturan.
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B.

Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan
yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi
hukum mengenai Kekayaan intelektual. Adapun permasalahan yang diangkat
adalah:
1. Bagaimana ketercapaian hasil, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan
dari pelaksanaan Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan
peraturan pelaksananya dalam mengatasi dan mengakomodasi
perkembangan kekayaan intelektual, serta apa rekomendasinya?
2. Bagaimana dampak dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap
pengaturan pada Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan
peraturan pelaksananya, serta apa rekomendasinya?
C.

Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai kekayaan intelektual ini
dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:
1. Melihat ketercapaian hasil, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan
dari pelaksanaan Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan
peraturan pelaksananya dalam mengatasi dan mengakomodasi
perkembangan kekayaan intelektual, serta rekomendasinya;
2. Melihat dampak dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap
pengaturan pada Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan
peraturan pelaksananya, serta rekomendasinya.
D.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini mencakup peraturan
perundang-undangan mengenai Paten, Merek dan indikasi Geografis,
Perlindungan Varietas Tanaman, peraturan pelaksananya, serta perubahan
pengaturan kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun
objek peraturan perundang-undangan yang dievaluasi adalah:
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Pengaturan Paten:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata
Cara Pencatatan Pengalihan Paten;
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan Antiretroviral;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2019 tentang Komisi Banding Paten;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun
2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada
Pelayanan Paten Dan Hak Cipta;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun
2018 Tentang Permohonan Paten;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten;

Pengaturan Merek dan Indikasi Geografis:
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
Merek
Internasional
Berdasarkan Protokol Terkait Dengan
Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi
Banding Merek;
14. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2017 tentang Pengesahan
Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The
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International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan
Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional, 1989);
15. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia Dan Kode Asal Produk
Indikasi Geografis;
16. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Indikasi Geografis;
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun
2016 Tentang Pendaftaran Merek
Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman:
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan
Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas
Turunan Esensial;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan
Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
23. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
121/Permentan/Ot.140/11/2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
Pengaturan Kekayaan Intelektual terkait:
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan
Kekayaan intelektual;
25. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara
Pengangkatan Konsultan Kekayaan intelektual;
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan
Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
29. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun
2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara
Elektronik;
30. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun
2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
Pengaturan Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Cipta Kerja:
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
32. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten;
33. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib Paten;
34. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
E.

Metode

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditugaskan untuk
melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi hukum serta memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan
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evaluasi hukum tersebut dapat dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan
dan peninjauan sebagaimana diatur pada Undang-Undang 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian
terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum
positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Metode yang
digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan
perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual ini adalah metode 6
(enam) dimensi, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dimensi Pancasila
Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
Dimensi Disharmoni Pengaturan;
Dimensi Kejelasan Rumusan;
Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan;
Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.
Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya.
Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila
Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan
melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan
menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam
Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis
filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari
sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung
dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi
pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan
perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas
umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam
pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.
Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan
dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Pengayoman
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.
Kebangsaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kekeluargaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi
muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Bhineka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus
daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
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i)

j)

Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan
hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu
berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa
suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai
pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa
norma dasar (grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferior). Dalam sistem hukum
Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk
mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2)
hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi
dan/atau konsep.
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4. Penilaian Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan
sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan
menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan
pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan
makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten,
memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
5. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan
Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis
Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi
asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan
untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas
materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas
tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai
kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna.
Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun
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2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu
dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian
ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi
peraturan perundang-undangan.
F.

Pelaksanaan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini dilaksanakan melalui rapat-rapat
pokja, rapat dengan narasumber, focus group discussion, dan konsiyering
dengan melibatkan instansi dan stakeholder terkait serta narasumber yang
berkompeten, yakni:
1. Instansi dan stakeholder terkait
a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
b. Komisi Banding Paten;
c. Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI);
d. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI);
e. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
f. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
g. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
h. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian;
i. Sentra Kekayaan Intelektual Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
j. Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual Badan Riset dan Inovasi
Nasional; serta
k. Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, Lembaga
Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, serta Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
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2. Narasumber pada rapat-rapat pokja
No

Nama

Pekerjaan

Tema

a.

Prof. (R) Dr. Ir.
Erizal Jamal, M.Si

Kepala
Pusat
Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan
Pertanian, Sekretariat
Jenderal Kementerian
Pertanian

b.

Prof. Dr. OK.
Saidin,
S.H.,M.Hum.

Ketua Asosiasi Pengajar
Hukum Hak Kekayaan
Intelektual Indonesia

c.

Dr.
Suyud
Margono, S.H.,
M.Hum., FCIArb.

Ketua Umum Asosiasi
Konsultan
Hak
Kekayaan
Intelektual
Indonesia

d.

Dr. Djamal, S.H.,
M.Hum.

e.

Gunawan
Suryomurcito,
S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum
Universitas
Katolik
Parahyangan,
Ketua
Harian
Asosiasi
Pengajar Hak Kekayaan
Intelektual (APHKI)
Pemimpin
Kantor
Konsultan
Hak
Kekayaan
Intelektual
Suryomurcito & Co

f.

Dina
W.
Kariodimedjo,
S.H. LL.M. Ph.D.

Permasalahan Pengaturan
Perlindungan
Varietas
Tanaman di Indonesia,
serta
Efektivitas
Pelaksanaannya
Pasca
diundangkannya UndangUndang Nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja
Evaluasi Undang-Undang
Paten dan Peraturan
Pelaksanaanya,
serta
Analisa Dampak Pasal 107
Undang-Undang
Cipta
Kerja
Evaluasi Undang-Undang
Paten dan Peraturan
Pelaksanaa,
serta
Pemahaman Pasal 107
Undang-Undang
Cipta
Kerja
Penetapan
Sementara
Pengadilan
dalam
Sengketa Merek serta
Beberapa Permasalahan
Pengaturan Merek dan
Indikasi Geografis
Beberapa
Pokok
Permasalahan
Dalam
Pengaturan
Dan
Pelaksanaan
UndangUndang
Merek
Dan
Indikasi Geografis
Catatan Hasil Evaluasi
Sementara
UndangUndang
Paten
serta
Undang-Undang
Merek
dan Indikasi Geografis

Dosen Fakultas Hukum
Universitas
Gadjah
Mada
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3.

Pemakalah pada focus group discussion dengan tema “Evaluasi UndangUndang Paten dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman,
beserta Peraturan Pelaksanaanya”
No

Nama

Pekerjaan
Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Banding
Paten
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

3.

Ragil
Yoga
Edi
S.H., LLM.
Ranggalawe
Suryasaladin,
S.H., M.H., LL.M,
Harini Yaniar

4.

Raharni

5.

Dr. Drh
Mudite
M.Si

1.
2.

I Ketut
Adnyane.

Analis
Pemanfaatan
IPTEK,
Direktorat
Manajemen Kekayaan Intelektual, Badan Riset
dan Inovasi Nasional
Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
Asisten Bidang Pengelolaan dan Perlindungan
Kekayaan Intelektual, Lembaga Kawasan Sains
dan Teknologi (LKST) IPB University
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BAB II
PEMBAHASAN
A.

Kerangka Konsep Pengaturan Paten, Merek dan Indikasi Geografis, serta
Perlindungan Varietas Tanaman
A.1. Kerangka Konsep Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UndangUndang Paten) dibentuk dengan tujuan untuk peningkatan pelindungan
paten bagi inventor dan pemegang paten demi memotivasi inventor untuk
meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas guna
mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim
usaha yang sehat. Landasan filosofis pemberian hak eksklusif paten atau hak
monopoli terbatas yang diberikan Negara sebagai penghargaan atau
insentif kepada inventor terhadap invensinya sekaligus perlindungan hukum
adalah agar inventor termotivasi terus-menerus melakukan penelitian,
mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat di bidang teknologi,
dan memperoleh invensi yang dapat dipatenkan. Tujuan dari itu semua agar
inventor mampu meningkatkan kesejahteraannya, dan secara makro dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.12
Undang-Undang Paten ini juga dibentuk untuk menjawab
perkembangan teknologi yang diharapkan dapat mengarah pada
peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka
mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian
yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Di berbagai negara maju,
kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan
diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian,
salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan
teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional
dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.13 Selain itu mengingat
bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh
Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang

12

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Paten (BPHN: Jakarta, 2015), hlm. 98.
13 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
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baru.14 Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Paten ini terdapat
pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang
digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya
genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
Undang-Undang Paten ini merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang paten karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sesuai dengan
standar dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan
Intelektual (Agreement on Trade- Related. Aspects of Intellectual property
Rights). Belum optimalnya pemanfaatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang paten yang ditandai dengan rendahnya jumlah permohonan
paten dalam negeri, juga menjadi salah satu alasan dilakukannya revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten tersebut.

Sumber: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Paten Tahun 2015

Data tersebut di atas menunjukkan pemohon paten Indonesia
sebelum tahun 2016 masih sedikit jika dibandingkan dengan negara
Malaysia, Cina dan Singapura. Pemohon paten itu pun lebih didominasi
oleh pemohon paten dari luar negeri. Keadaan tersebut disebabkan karena
masyarakat belum memahami pentingnya suatu perlindungan paten
terhadap hasil invensi. Disamping itu pemberdayaan paten yang kurang
maksimal, untuk pendaftaran paten masih mewajibkan inventor datang
langsung ke Ditjen Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan invensinya,
14

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
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adanya kekhawatiran para investor dalam menggunakan teknologi dalam
negeri yang dipatenkan dan juga cara pandang masyarakat Indonesia.15
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan
perlindungan paten dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,
termasuk yang digunakan dalam Undang-Undang Paten ini, adalah sebagai
berikut:16
a.

b.

c.

d.

e.

Asas Manfaat
Yang dimaksud dengan Asas Manfaat dalam undang- undang ini
adalah perlindungan paten yang memberikan manfaat bagi para
inventor pemegang hak dan pengguna hak paten.
Asas Rasional
Yang dimaksud Asas Rasional dalam undang-undang ini adalah
perlindungan paten yang mempertimbangkan nilai ekonomis dari
invensi, berdasarkan sifat alamiah dari perkembangan pengetahuan
manusia itu sendiri, mempertimbangkan ketahanan nasional,
kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi seluruh komponen
masyarakat.
Asas Efisien
Yang dimaksud Asas Efisien dalam undang-undang ini adalah
perlindungan paten yang mempertimbangkan pengelolaan hak pada
biaya yang layak.
Asas Optimal
Yang dimaksud Asas Optimal dalam undang-undang ini adalah invensi
yang menggunakan seluruh sumberdaya dan pengetahuan yang ada
di dalam negeri
Asas Ekonomis
Yang dimaksud Asas Ekonomis dalam undang-undang ini adalah
perlindungan paten memberikan manfaat, secara efisien, optimal,
yang menghasilkan nilai tambah.

15

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Paten (BPHN: Jakarta, 2015), hlm. 33.
16 Ibid, hlm. 25-31.
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f.

g.

h.

i.

j.

Asas Peningkatan Nilai Tambah
Yang dimaksud Asas Peningkatan Nilai Tambah dalam undang-undang
ini adalah perlindungan paten yang menciptakan nilai tambah di
dalam negeri.
Asas Berkelanjutan
Yang dimaksud Asas Berkelanjutan dalam undang- undang ini adalah
pengelolaan hak yang memperhatikan perkembangan teknologi dan
sosiologi agar pemanfaatannya dapat diteruskan dalam waktu
mendatang.
Asas Berkeadilan
Yang dimaksud Asas Berkeadilan dalam undang-undang ini adalah
Perlindungan paten yang menjamin aksesibilitas informasi seluruh
lapisan masyarakat.
Asas Kesejahteraan Masyarakat
Yang dimaksud Asas Kesejahteraan Masyarakat dalam undangundang ini adalah perlindungan paten yang berorientasi pada
kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Kebaruan (novelty).
Invensi adalah konsep pemikiran inventor yang diterjemahkan
kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang
teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Suatu
invensi dianggap baru apabila mengandung langkah inventif dimana
bagi manusia yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik
merupakan hal tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi tersebut juga
harus dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dianggap baru
jika tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi
yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan
sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau
di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau uraian tulisan atau melalui
peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli
untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan
atau tanggal prioritas.
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k.

l.

Hak Eksklusif
Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada Pemegang
Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara
komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang
lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten
tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak eksklusif
merupakan hak khusus dari subyek hukum baik orang atau korporasi
untuk menggunakan suatu hak kebendaan atau melaksanakan suatu
kegiatan. Hak eksklusif dalam perlindungan Hak Paten merupakan hak
kebendaan yang bersifat tidak berwujud (intangible), juga hak
monopoli terhadap penggunaan atau pemanfaatannya.
First to File
Sistem first to file adalah suatu sistem pemberian paten yang
menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali
mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila
semua persyaratannya dipenuhi. Apabila untuk satu Invensi yang
sama ternyata diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon
yang berbeda, Permohonan yang diajukan pertama yang dapat
diterima. Apabila beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama
diajukan pada tanggal yang sama, Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada para Pemohon untuk
berunding guna memutuskan Permohonan mana yang diajukan dan
menyampaikan hasil keputusan itu kepada Direktorat Jenderal paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman
pemberitahuan tersebut. Apabila tidak tercapai persetujuan atau
keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya
perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada
Direktorat Jenderal dalam waktu yang telah ditentukan. Permohonan
itu ditolak dan Direktorat Jenderal memberitahukan penolakan
tersebut secara tertulis kepada para Pemohon.
m. Penentuan tanggal penerimaan permohonan paten (Filing Date)
Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang
telah memenuhi persyaratan administratif. Tanggal penerimaan
adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima surat Permohonan yang
telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pengajuan
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n.

permohonan. Dalam hal deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris,
deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia. Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak
diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan
tersebut dianggap ditarik kembali.
Hak Prioritas
Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan
yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for
the protection of Industrial Property atau 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 Paris Convention tersebut.
Pendekatan yang digunakan pada Undang-Undang Paten ini adalah:17

a.
b.
c.

d.

Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di
bidang kekayaan intelektual;
Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsipprinsip internasional;
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi
nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi;
Membangun landasan paten nasional melalui pendekatan sistemik
realisme hukum pragmatis (pragmatic legal realism).

Adapun beberapa substansi pengaturan pada Undang-Undang Paten
ini adalah mengenai:18
e.

f.
g.

17
18

Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan
intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten
dapat diajukan secara elektronik;
Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah;
Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel
(parallel import) dan provisi bolar (bolar provision);

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
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h.

i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

t.

Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (second use dan
second medical use) atas paten yang sudah habii masa pelindungan
(public domain) tidak diperbolehkan;
Imbalan bagi peneliti Aparatur sipii Negara sebagai inventor dalam
hubungan dinas dari hasil komersialisasi pitennya;
Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif
untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian;
Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
Menambah kewenangan Komisi Banding paten untuk memeriksa
permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah
Permohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi;
Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf;
Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh
Menteri sebagai Pemeriksa;
Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan
atas Paten.
Pengaturan mengenai force majeure dalam pemeriksaan
administratif dan substantif Permohonan;
Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib;
Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana;
Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk
memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya
secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban
membayar royalti;
Pemberian Lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang
(developing country) atau negara belum berkembang (least
developed country) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi
paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang
sifatnya endemik, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan
diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut.
Sebaliknya pemberian Lisensi wajib untuk mengimpor pengadaan
produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin
diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang
sifatnya endemik.
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Setelah 4 tahun berlaku, beberapa pengaturan pada Undang-Undang
Paten tersebut diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2
November 2020. Pengaturan pada Undang-Undang Paten yang diubah
dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai definisi paten dan
paten sederhana, kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk
atau menggunakan proses di Indonesia, lisensi-wajib bersifat non-eksklusif,
perubahan pengaturan mengenai paten sederhana, serta pengumuman
permohonan paten sederhana.
A.2. Kerangka Konsep Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis
Dengan semakin menguatnya kedudukan perdagangan dalam suatu
negara, kegiatan yang mendukung perekonomian suatu negara menjadi
suatu hal yang krusial dan penting. Produk dan jasa yang dihasilkan atas
dasar kemampuan intelektualitas manusia pun memegang peranan yang
sangat penting sehingga pengaturan perlindungannya menjadi titik sentral.
Merek sebagai salah satu pelindungan karya intelektual yang dihasilkan
manusia yang menitikberatkan pada perdagangan barang dan jasa pada
akhirnya harus mendapat perhatian yang sangat serius, terlebih lagi kondisi
saat ini dimana perdagangan barang dan jasa telah melintasi batas wilayah
negara. Kebutuhan pelindungan merek secara internasional juga semakin
meningkat di setiap negara tempat produk dan jasa tersebut
diperdagangkan. Tujuan pengaturan Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan
kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam
menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan
internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dituangkan pada bagian menimbang Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis . Dengan tujuan ini maka substansi pengaturan
dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyempurnakan
substansi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek Tahun 2001). Perbaikan
substansi tersebut antara lain meliputi:
1)

Adanya sistem pendaftaran merek internasional yang dapat
dimanfaatkan untuk melindungi merek nasional di dunia
internasional. Sistem pendaftaran merek internasional ini mengacu
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

pada Protokol Madrid yang dimungkinkan menjadi sarana yang akan
membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek di
luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau;
Pengaturan mengenai pelindungan terhadap merek non-tradisional
(Non-Traditional Marks). Perluasan pelindungan Merek bagi merek
suara, merek tiga dimensi dan merek hologram menjadi substansi
baru yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis;
Adanya pengaturan mengenai persyaratan minimum permohonan
dalam pendaftaran merek cukup dengan mengisi formulir
permohonan dengan dilampirkan label atau contoh merek yang
dimohonkan pendaftaran serta membayar biaya permohonan.
Permohonan merek yang telah memenuhi persyaratan minimum
tersebut dapat diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date.
Perubahan ini dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat pemohon merek;
Adanya perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek, dimana
pelaksanaan pengumuman terhadap permohonan merek dilakukan
sebelum pemeriksaan substantif. Hal ini dilakukan agar pemeriksaan
substantif dilakukan sekali saja, sekaligus jika ada keberatan atau
sanggahan yang diajukan terhadap permohonan merek tersebut;
Adanya perpanjangan jangka waktu bagi pemohon perpanjangan
merek, dimana dimungkinkan bagi Pemilik Merek terdaftar
mengajukan perpanjangan merek sampai dengan 6 bulan setelah
berakhirnya jangka waktu perpanjangan;
Adanya pemberatan sanksi pidana dalam hal pelanggaran Merek yang
dilakukan mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup dan
dapat mengakibatkan kematian;
Pengaturan mengenai indikasi geografis sebenarnya sudah ada di
dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 namun pengaturannya
masih sangat terbatas. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis, ketentuan mengenai indikasi geografis selain lebih lengkap
juga ditambahkan dalam judul Undang-Undang Merek sehingga
menjadi Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.
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Pengaturan Pelindungan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis sangat penting, beberapa alasannya antara
lain: Pertama, Indikasi Geografis penting karena mengidentifikasi sumber
atau asal produk. kedua, Indikasi Geografis mengindikasikan kualitas
produk dengan menginformasikan konsumen bahwa suatu barang berasal
dari daerah atau wilayah yang memberikan kualitas, reputasi, atau
karakteristik lainnya yang esensial dapat dikaitkan dengan asal
geografisnya. Ketiga, indikasi geografis dapat merepresentasikan
kepentingan bisnis karena menjamin keaslian suatu barang yang
berkarakteristik dari daerah tertentu. 19 Oleh karena itu pelindungan
Indikasi Geografis ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai
konsumen dari penyalahgunaan indikasi geografis yang berakibat
timbulnya informasi yang menyesatkan (misleading) konsumen terhadap
barang yang beredar di pasar.20
Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan
budaya serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam produk yang
memiliki potensi ekonomi yang besar, perlu didukung dengan sistem
pelindungan Indikasi geografis yang memadai.21 Sebagaimana telah
dijelaskan diatas, bahwa indikasi geografis berkaitan erat dengan suatu
tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat
menunjukkan kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan oleh suatu
daerah atau wilayah tertentu. Tanda ini yang selanjutnya dapat digunakan
untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian,
bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya termasuk bahan
mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian
maupun yang berasal dari hasil tambang. Tanda kekhususan ini dipengaruhi
dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut
dihasilkan yang dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu.22

19

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang tentang Merek, (BPHN: Jakarta, 2015), hlm. 17.
20 Ibid., hlm. 18.
21 Ibid., hlm. 73
22 Ibid., hlm. 74
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 29

A.3. Kerangka Konsep Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki
sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai
negara yang memiliki "megabiodiversitas". Keanekaragaman hayati ini
adalah karunia Tuhan yang tidak ternilai kepada bangsa Indonesia, untuk
itu perlu dibentuk instrumen hukum untuk melindungi dan
melestarikannya.23 Secara normatif, pembentukan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang
PVT) dibentuk dengan beberapa tujuan yaitu:24
1.
2.

Membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh;
Pelestarian sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan
utama pemuliaan tanaman;
3. Meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan
hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman.
Hal ini dapat dikatakan sangat wajar karena untuk memenuhi dan
mengakomodir kepentingan dari berbagai kalangan, mulai dari petani
perorangan, perusahaan, maupun pemerintah agar dapat bersaing di
kancah internasional. Perlindungan varietas tanaman (PVT) pada
dasarnya merupakan “sui generis” dari paten. Hal ini merupakan
perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia
tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS)25.
Pada negara Indonesia pengelolaan perlindungan Paten dan pengelolaan
PVT tidak ditangani oleh satu lembaga, untuk Paten berada dibawah
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola
di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.26 Sudah 21 tahun
lamanya sejak Undang-Undang PVT dibentuk, maka banyak sekali manfaat
yang diperoleh dan kekurangannya, baik secara normatif maupun empiris.
23

Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman.
24 LIhat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman.
25 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang
Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional
(Jakarta: BPHN, 2011), hlm. 6.
26 Ibid.
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Undang-Undang PVT sendiri telah mendapatkan perubahan secara parsial
berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja
merubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang PVT untuk
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
B.

Isu Krusial
B.1. Penghapusan Kewajiban Membuat Produk, Transfer Teknologi,
Penyerapan Investasi dan/atau Penyediaan Lapangan Kerja (local
working) pada Undang-Undang Paten
Permasalahan mengenai kewajiban membuat produk, transfer
teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja (local
working) pada Pasal 20 Undang-Undang Paten sebelum revisi yang dihapus
oleh Pasal 107 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi isu krusial
dalam pengaturan paten. Pasal 20 Undang-Undang Paten diubah karena
dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) TRIPs. Hingga sekarang
memang tidak ada penafsiran yang spesifik atas pasal 27 ayat (1) TRIPS,
sehingga satu-satunya dasar yang bisa digunakan untuk pengaturan local
working adalah Pasal 8 TRIPS yang menyatakan bahwa negara dapat
mengatur perlindungan kepentingan publik dan sektor-sektor yang vital,
namun hal ini masih bersifat spekulatif.27 Kewajiban local working pada
praktiknya menimbulkan beban pembangunan infrastruktur yang
memberatkan pemegang paten, khususnya peneliti-peneliti di beberapa
perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki banyak paten, tetapi tidak
melaksanakannya karena tidak memiliki infrastruktur.28 Oleh karena itu
sebelum diundangkannya Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja,
Prof Hawin telah merekomendasikan agar pengaturan mengenai local
working tersebut dikembalikan pada pengaturan lama (Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten), yakni paten tetap perlu
dilaksanakan di Indonesia atau di regional, namun tanpa konsekuensi
penghapusan, hal ini untuk mengakomodir paten yang tidak layak secara
ekonomi.29

27

M. Hawin, disampaikan pada Konsinyering Penyusunan Hasil Analisis dan Evaluasi
Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual, 23 September 2021.
28 Ibid.
29 Ibid.
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Penghapusan kewajiban local working tersebut memang menjadi
perhatian berbagai pihak. Prof OK Saidin misalnya, menilai bahwa
pelaksanaan paten di Indonesia yang tak lagi diwajibkan untuk membuat
produk atau melaksanakan proses di Indonesia, melainkan cukup dengan
lisensi saja, menyebabkan tidak tercapainya tujuan untuk membuka
peluang investasi dan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat
disimpulkan bahwa pengaturan tersebut belum sepenuhnya mengadopsi
nilai-nilai Pancasila.30 Namun disisi lain penghapusan kewajiban local
working tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional
dalam kaitannya dengan keselarasan pengaturan paten nasional dengan
pengaturan paten yang berlaku secara internasional. Hal ini juga melihat
pertimbangan bahwa pada faktanya kewajiban local working pada Pasal 20
Undang-Undang Paten sebelum revisi tersebut belum dapat dijalankan.
Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberlakukan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten, dimana Pasal 3 Permenkumham
tersebut memberi kelonggaran bagi pemegang paten yang belum dapat
melaksanakan patennya di Indonesia. Permenkumham tersebut
memperbolehkan pemegang Paten menunda pelaksanaan pembuatan
produk atau penggunaan proses paten di Indonesia paling lama 5 (lima)
tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
Untuk memperoleh gambaran objektif mengenai dampak
penghapusan kewajiban local working terhadap peningkatan investasi di
Indonesia dan daya saing nasional, maka perlu dilakukan penelitian
mendalam secara khusus. Namun mengingat bahwa Pasal 107 angka 2
Undang-Undang Cipta Kerja belum genap berusia 1 tahun, maka hal
tersebut mungkin akan sulit dilakukan, dan hasilnya pun berpotensi
prematur. Oleh karena itu Pokja merekomendasikan agar dilakukan
penelitian mendalam secara khusus terhadap dihapuskannya kewajiban
local working pada waktu 2 tahun sejak Pasal 107 angka 2 Undang-Undang
Cipta Kerja tersebut berlaku. Meskipun dalam proses pembentukan Pasal
107 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut telah dilakukan dengan
30

Diolah dari Bahan Presentasi yang disampaikan oleh OK. Saidin pada “Konsinyering
Penyusunan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual”, 23
September 2021.
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berbagai kajian dan pertimbangan, namun upaya melakukan analisa
dampak pasca suatu peraturan diimplementasikan tetap diperlukan guna
menguji prakiraan dampak yang direncanakan dengan dampak nyata yang
dihasilkan. Sembari menunggu gambaran objektif dari hasil penelitian yang
direkomendasikan tersebut, opsi lain yang direkomendasikan untuk
dilakukan adalah melakukan regulatory impact assessment (analisa
dampak) apabila Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut
direvisi kembali dengan pengaturan kewajiban local working yang disertai
dengan pengecualian tertentu serta tanpa konsekuensi penghapusan paten
sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten. Hal tersebut direkomendasikan demi menghasilkan
rumusan ketentuan yang lebih tepat, yang dapat menyeimbangkan antara
fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari perlindungan paten.
B.2. Pembatasan pelaksanaan paten oleh Pemerintah dalam hal kebutuhan
sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat
Pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur pada pasal 109 - Pasal 120
Undang-Undang Paten. Ketentuan Pasal 109 huruf b Undang-Undang Paten
sudah tepat dalam mengatur bahwa pemerintah dapat melaksanakan
sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan kebutuhan sangat
mendesak untuk kepentingan masyarakat. Namun Pasal 111 huruf a
Undang-Undang Paten membatasi pelaksanaan paten oleh pemerintah
sebagaimana dimaksud Pasal 109 huruf b tersebut hanya terhadap pada
produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau
diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan
terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan
kecacatan yang signifikan, dan merupakan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang meresahkan dunia.
Dikaitkan dengan Article 8 TRIPs Agreement, diatur bahwa negara
anggota dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting bagi
masyarakat, sehingga dapat saja jika keadaan memaksa, pemerintah
melakukan impor/memproduksi alat kesehatan yang dilindungi paten.31
Oleh karena itu dalam kajiannya Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual

31

Kelompok Kerja Paten dan TRIPS Flexibilities APHKI Indonesia, “Seri Kajian APHKI
Indonesia : Trips Flexibilities Dan Undang-Undang Paten”, (2020), hlm. 25.
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(APHKI) merekomendasikan agar pelaksanaan paten oleh Pemerintah
hendaknya diperluas, termasuk alat kesehatan yang sangat dibutuhkan
untuk menanggulangi kondisi darurat penyakit32. Selain itu Article 31 TRIPs
Agreement juga tidak membatasi jenis produk yang dapat dilaksanakan
paten-nya oleh pemerintah (government use) dalam keadaan darurat
nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak atau dalam kasus
penggunaan publik non-komersial. Dengan demikian direkomendasikan
agar pelaksanaan paten oleh pemerintah dapat dilaksanakan terhadap
produk yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat
mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak,
menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau untuk penggunaan
publik secara non-komersial.
B.3. Permasalahan Pengaturan Penetapan Sementara pada UndangUndang Merek dan Indikasi Geografis
Isu krusial yang muncul dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis terkait dengan pengaturan mengenai penetapan sementara
pengadilan yang diatur dalam Pasal 94 – Pasal 98 Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis. Permasalahan dalam ketentuan mengenai
Penetapan sementara pengadilan ini muncul dalam tataran konsep dan
pelaksanaannya. Persoalan regulasi, konsep dan filosofis mengenai
pengaturan penetapan sementara pengadilan menjadi isu yang perlu
diperhatikan.33 Isu pertama, adalah terkait dengan penggunaan kata
“penetapan” dalam Pasal 95 dan Pasal 96, dimana dalam konstruksi hukum
perdata penetapan ini lahir dari permohonan yang non-contentious, tidak
ada lawan/hanya sepihak saja.34 Namun dalam rumusan Pasal 96 ayat (5)
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan adanya pihak
lain yang dikenai penetapan sementara. Isu yang kedua, mengenai rumusan
atau penggunaan terminologi penetapan sementara pengadilan.35 Dalam
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan kata
32

Ibid.
Djamal, disampaikan pada “Rapat Narasumber Dalam Rangka Analisis Dan Evaluasi
Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual”, 8 September 2021.
34 Ibid.
35 Ibid.
33
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“penetapan sementara” sedangkan peraturan lain seperti UU Kepabeanan,
PP 20/2017, Perma 6/2019 menggunakan terminologi “perintah
penangguhan sementara”. Jika menilik dari definisi yang diberikan dari
peraturan-peraturan tersebut intinya adalah sama yaitu menangguhkan
sementara produk pelanggaran kekayaan intelektual supaya tidak beredar
di Indonesia. Konsep mengenai penetapan sementara pengadilan ini
berangkat dari praktek “injunction” yang dikenal di negara Common Law
System yang memberikan kewenangan pada pengadilan terkait menahan
barang-barang yang berasal dari pelanggaran (infringement). Dalam
common law dikenal court order yang mana dalam konstruksi hukum di
Indonesia sama dengan penetapan/putusan sela/sita jaminan/tuntutan
provisi yang bersifat sementara sambul berproses sampai pada putusan
akhir, dimana putusan akhir ini akan dikuatkan/dibatalkan.
Isu ketiga adalah ketentuan penetapan sementara pengadilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
ini dalam praktiknya tidak mudah dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dari
sejak tahun 2000 baru satu kali Indonesia mengeluarkan penetapan
sementara pengadilan, inipun dilakukan dalam perkara hak cipta.36
Kesulitan implementasi ketentuan mengenai penetapan sementara
pengadilan ini dapat disebabkan karena baik Pemohon dan Termohon
menanggung beban biaya yang tentunya tidak sedikit. Terlebih dalam Pasal
95, Pemohon menanggung biaya jaminan berupa uang tunai dan/atau
jaminan bank yang nilainya sebanding dengan nilai barang yang akan
dikenai penetapan sementara. Biaya yang tidak sedikit ini tentunya menjadi
hambatan bagi pihak yang akan meminta penetapan sementara
pengadilan.
Isu-isu ini perlu menjadi catatan pertimbangan ke depan dalam desain
pengaturan penetapan sementara pengadilan terkait kekayaan intelektual
kedepannya (merek dan indikasi geografis, paten dan hak cipta), baik
sinkronisasi atau harmonisasi terminologi dan konsep maupun dalam
merumuskan norma-norma yang lebih jelas dan memberikan kepastian
hukum.

36

Ibid.
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B.4. Proyeksi Perlindungan Petani Lokal dalam Kerangka Perlindungan
Varietas Tanaman di Masa yang Akan Datang
Pada tahun 2011 BPHN telah melakukan Pengkajian Hukum tentang
Perlindungan Varietas Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional dan
Internasional dalam sebuah tim yang diketuai oleh Prof. IBR Supancana
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. PHN28.LT.02.01.37 Salah satu hasil dari kajian hukum tersebut adalah mengenai
adanya pro dan kontra terhadap rencana ratifikasi The International Union
for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). Pihak yang menentang
UPOV menyatakan bahwa UPOV merupakan model yang keliru bagi negaranegara berkembang mengingat petani di negara negara berkembang
menjalankan praktik bertani dimana mereka menggunakan kembali bibit
dari tanaman yang sama untuk menanam kembali, dimana hal tersebut
berlangsung secara turun temurun. Prof. Agus Sardjono menilai bahwa
Pemerintah Indonesia keliru menggunakan UPOV sebagai acuan utama
pembentukan Undang-Undang PVT, dengan mengabaikan dasar filosofi
yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 berupa prinsip
kebersamaan (gotong royong). 38 Hal ini dikarenakan pada tahun 1994
Indonesia telah meratifikasi WTO/TRIPs yang berdampak Indonesia harus
memenuhi kesepakatan multilateral, dan memberikan insentif berupa
perlindungan kepada para pengusaha Indonesia untuk mau berinvestasi di
bidang agro industri dengan melakukan penelitian-penelitian untuk
mengembangkan perbenihan di Indonesia39.
Namun di sisi lain, jika menjadi anggota UPOV Indonesia bisa saling
tukar menukar plasma nuftah untuk meningkatkan keragaman serta
meningkatkan industri pemuliaan lokal40. Misalnya Vietnam yang setelah
bergabung dengan UPOV, industri dalam negerinya berkembang karena
bisa mengakses sumber daya genetik dari berbagai negara sehingga
kegiatan pemuliaannya bisa berjalan dengan baik41. Oleh karena itu Pusat

37

BPHN, Op.Cit, hlm. 1

38 Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia,(Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm.184
39

Ibid, hlm.191
Erizal Jamal, disampaikan pada “Rapat Narasumber Dalam Rangka Analisis Dan
Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual”, 13 September 2021.
41 Ibid.
40
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Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian
Pertanian sedang membuat kajian Cost-Benefit Analysis tentang
keanggotaan Indonesia dalam UPOV42. Namun hal tersebut masih
memerlukan pertimbangan yang matang, mengingat ratifikasi UPOV
memiliki dampak yang sangat luas terutama terhadap hak-hak petani
(farmers rights)43.
B.5. Harmonisasi antara Perlindungan Varietas Tanaman, Pendaftaran
dengan Mekanisme Pelepasan
Pada dasarnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap varietas
tanaman diatur dalam Undang-Undang PVT. Namun selain mekanisme
Perlindungan Varietas Tanaman dan Pendaftaran, terdapat mekanisme
lainya yang disebut dengan mekanisme “Pelepasan” (Pendaftaran
Peredaran).44 Secara normatif, pengaturan mengenai pelepasan diatur
dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi
Daya Pertanian Berkelanjutan. Mekanisme “Pelepasan” dilaksanakan
dalam rangka melindungi petani terhadap perolehan, ketersediaan, serta
jaminan mutu terhadap bibit unggul.45 Keunggulan tersebut meliputi: 46
1.
2.
3.
4.

Memiliki daya hasil tinggi;
Memiliki ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan
utama;
Memiliki ketahanan terhadap cekaman lingkungan;
Umur genjah atau kecepatan berproduksi;

42

Ibid.
Lihat Agus Sardjono, Op. Cit, hlm.192. Prof. Agus Sarjono juga menyampaikan bahwa
dalam konsideran menimbang pun tidak disebutkan secara langsung mengenai hak-hak
petani, lebih menitik beratkan kepada badan hukum.
44 Lihat bahan paparan I Ketut Mudite Adnyane pada kegiatan FGD di BPHN, 19 Oktober
2021, bahwa terdapat penjelasan singkat mengenai perbedaan antara mekanisme PVT,
Pendaftaran dan Pelepasan.
45 Pada dasarnya tidak ada definisi yuridis terkait apa yang dimaksud dengan
“Pelepasan”. Lihat https://dik.ipb.ac.id/pvt/ dikatakan bahwa Pelepasan varietas
tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan
dan atau introduksi yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas
tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Pelepasan varietas
merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk varietas hasil pemuliaan maupun
introduksi yang akan diperjualbelikan.
46 Loc.Cit.
43
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5.
6.
7.
8.

Bermutu hasil tinggi dan atau tahan simpan;
Benih toleran terhadap kerusakan mekanis
Bentuk tanaman yang ideal
Mempunyai nilai ekonomis tinggi.
Ketiga hal ini perlu dilakukan harmonisasi dikarenakan pada dasarnya
merupakan suatu kesatuan tahapan, dimana apabila suatu apabila terdapat
suatu varietas yang telah didaftarkan atau telah memperoleh perlindungan
dan di kemudian hari akan diperjualbelikan, maka hendaknya dilakukan
mekanisme Pelepasan terlebih dahulu sebelum nantinya diedarkan (kecuali
hasil Pemuliaan oleh Petani kecil dalam negeri). Bertolak pada pemikiran
simplifikasi peraturan perundang-undangan dan pada Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian,
bahwa PP tersebut pada intinya memuat ke-3 (tiga) hal tersebut, terhimpun
dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tidak terpecah-pecah.
C.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Hasil analisis dan evaluasi yang diperoleh dijabarkan secara berurutan
sesuai dengan kelompok pengaturannya, yakni dimulai dari hasil analisis dan
evaluasi hukum terhadap kelompok peraturan perundang-undangan mengenai
Paten, hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap kelompok peraturan
perundang-undangan mengenai Merek dan indikasi Geografis, hasil analisis dan
evaluasi hukum terhadap kelompok peraturan perundang-undangan mengenai
Perlindungan Varietas Tanaman, serta hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap
kelompok peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual pada
umumnya.
C.1.

Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Paten

C.1.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Jo. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Berdasarkan pemantauan terhadap pasal-pasal dalam UndangUndang Paten yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut
diperoleh gambaran sebagai berikut:
No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

1.

Pasal 13 ayat 6: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

mengenai Imbalan atas Paten
yang
dihasilkannya
dari
sumber penerimaan negara
bukan pajak untuk diatur
dengan peraturan menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Peraturan Kementerian Keuangan
Nomor 136/PMK.02/2021 tentang
Pedoman Pemberian Imbalan yang
Berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak Royalti Hak Cipta
kepada Pencipta, Royalti Paten
kepada Inventor, dan/ atau Royalti
Hak
Perlindungan
Varietas
Tanaman
kepada
Pemulia
Tanaman.

2.

Pasal 18: Delegasi pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
pemakai terdahulu diatur
dengan Peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini belum
diatur, namun sudah pernah
disusun drafnya.

3.

Pasal 29: Delegasi pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
mengenai syarat dan tata
pengajuan Permohonan

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
cara pengajuan Permohonan diatur
dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 38
Tahun 2018 tentang Permohonan
Paten sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 13 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 38 Tahun
2018 Tentang Permohonan Paten

4.

Pasal 32: Delegasi pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
Permohonan yang diajukan
dengan Hak Prioritas diatur
dengan peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Permohonan Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

5.

Pasal 33 ayat 3: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai Permohonan yang
diajukan berdasarkan Traktat
Kerja Sama Paten diatur
dalam Peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Permohonan Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten

6.

Pasal 42: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai tata
cara perubahan dan divisional
Permohonal diatur dengan
peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Permohonan Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten

7.

Pasal 43: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai tata
cara
penarikan
kembali
Permohonan diatur dengan
peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Permohonan Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten

8.

Pasal 53 ayat 6: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai tata cara dan syarat

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

pengangkatan
dan
pemberhentian ahli untuk
keperluan
pemeriksaan
substantif diatur dengan
peraturan Menteri

Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Permohonan Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten

9.

Pasal 56: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai syarat
dan tata cara pemeriksaan
substantif diatur dengan
Peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Permohonan Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten

10.

Pasal 61 ayat 5: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai syarat dan tata cara
pencatatan perubahan data
diatur dengan Peraturan
Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Permohonan Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten

11.

Pasal
66
:
Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
keanggotaan,
tugas, fungsi, dan wewenang
Komisi Banding Paten diatur
dengan Peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019
tentang Komisi Banding Paten
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

12.

Pasal 73: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai tata
cara
permohonan,
pemeriksaan,
dan
penyelesaian permohonan
binding
paten
serta
permohonan banding atas
pemberian paten diatur
dengan Peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019
tentang Komisi Banding Paten

13.

Pasal 74: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai syarat
dan tata cara pencatatan
pengalihan Paten

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2020 tentang Syarat dan
Tata Cara Pencatatan Pengalihan
Paten

14.

Pasal 80: Delegasi pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
pencatatan perjanjian Lisensi
diatur dengan Peraturan
Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Syarat Dan Tata Cara
Permohonan Pencatatan Perjanjian
Lisensi Kekayaan Intelektual

15.

Pasal 88 ayat 5: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai format keputusan
pemberian
Lisensi-wajib
diatur dengan Peraturan
Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib
Paten
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

16.

Pasal 92 ayat 2: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai besaran Imbalan
dan cara pembayaran dengan
Peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib
Paten

17.

Pasal
107:
Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pemberian Lisensi-wajib

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib
Paten

18.

Pasal
108:
Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai syarat dan tata cara
hak atas paten sebagai objek
jaminan
fidusia
dengan
Peraturan Pemerintah

Delegasi pengaturan ini belum
dilaksanakan

19.

Pasal
120:
Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pelaksanaan Paten oleh
Pemerintah
dengan

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Presiden Nomor 77
Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan
Paten
Oleh
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

peraturan presiden

Pemerintah

20.

Pasal 126 ayat 4: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
Pengecualian
pembayaran biaya tahunan
diatur dengan peraturan
presiden

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Permenkumham No
20/2020 tentang Syarat dan Tata
Cara Pengenaan Tarif Tertentu
pada Pelayanan Paten dan Hak
Cipta

21.

Pasal 129 ayat 3: Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai biaya penerimaan
negara bukan pajak diatur
dengan
peraturan
Pemerintah

Delegasi pengaturan ini sudah
dilaksanakan melalui pembentukan
Peraturan Pemerintah Nomor 28
tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

22.

Pasal
168:
Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan
dan
pemberhentian
konsultan
kekayaan intelektual diatur
dengan Peraturan Menteri

Delegasi pengaturan ini sudah
diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
sebagaimana telah digantikan
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2021 Tentang
Konsultan Kekayaan Intelektual

Dari table tersebut di atas diketahui bahwa terdapat 2 delegasi
pengaturan yang belum ditindaklanjuti / dibentuk, yakni Peraturan
Pemerintah mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai
objek jaminan fidusia sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 108
Undang-Undang Paten, serta Peraturan Menteri mengenai pemakai
terdahulu diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana
didelegasikan oleh Pasal 108 Undang-Undang Paten.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap
Undang-Undang Paten ditemukan permasalahan efektivitas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, permasalahan
kejelasan rumusan, dan permasalahan disharmoni pengaturan
(sebagian telah dibahas pada bagian “isu krusial”, yakni mengenai
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penghapusan kewajiban local working dan pembatasan pelaksanaan
paten oleh pemerintah dalam hal kebutuhan sangat mendesak untuk
kepentingan masyarakat). Adapun temuan permasalahan efektivitas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan kejelasan rumusan
yang dianalisis dan evaluasi adalah sebagai berikut:
C.1.1.1.

Permasalahan efektivitas
perundang-undangan

pelaksanaan

peraturan

Permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi pada
Undang-Undang Paten ini diantaranya adalah sebagai berikut:
●

●

47

Permasalahan pengaturan mengenai batas toleransi
(grace period) pengungkapan suatu invensi. Pasal 6 ayat
1 Undang-Undang Paten memberikan grace period
pengungkapan invensi paten selama 6 bulan bagi
inventor yang
sebelumnya
telah
melakukan
pengungkapan atau publikasi. Grace period selama 6
bulan yang diberikan tersebut dirasa masih kurang cukup,
khususnya terhadap invensi yang dihasilkan dari
penelitian. Mengingat bahwa banyak peneliti (terutama
di akademisi, para dosen/inventor) yang melakukan
publikasi terlebih dahulu dalam bentuk jurnal ilmiah, baik
nasional maupun internasional sebelum hasil penelitian
didaftarkan patennya di
Indonesia, yang dapat
mengakibatkan terantisipasinya nilai kebaruan dari
invensi tersebut sehingga tidak dapat diberikan paten,47
maka batas toleransi (grace period) pengungkapan
selama 6 bulan tersebut perlu diperpanjang.
Pengaturan hak Paten sebagai objek jaminan fidusia yang
belum dapat dilaksanakan. Pasal 108 Undang-Undang
Paten mengatur bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan
sebagai objek jaminan fidusia. Namun hingga saat ini
masih peraturan sebagaimana dimaksud tersebut belum
dibentuk. Selain itu, kendala lain yang menghambat

Ibid.
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●

●

adalah belum adanya pengaturan pada sektor lembaga
keuangan mengenai pembiayaan dengan jaminan fidusia
hak atas Paten. Oleh karena itu perlu segera menerbitkan
peraturan pemerintah mengenai syarat dan tata cara hak
atas paten sebagai objek jaminan fidusia, mendorong
terwujudnya lembaga penilai valuasi hak atas paten yang
kompeten, serta mendorong sektor jasa keuangan untuk
membuat pengaturan mengenai pembiayaan dengan
jaminan fidusia hak atas Paten;
Permasalahan pengaturan mengenai pembayaran biaya
tahunan paten pada Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang
Paten yang mengatur bahwa pembayaran biaya tahunan
oleh pemegang paten yang tidak bertempat tinggal atau
tidak berkedudukan tetap di Indonesia harus dilakukan
melalui Kuasanya di Indonesia. Pelaksanaan ketentuan
pasal tersebut berpotensi mempersulit pembayaran
biaya tahunan paten oleh pemegang paten yang tinggal
di luar negeri. Selain itu kewajiban tersebut juga
menimbulkan beban biaya tambahan bagi pemegang
paten, karena harus membayar jasa kuasa di Indonesia
apabila tidak memiliki perwakilan. Oleh karena
pengaturan pembayaran biaya tahunan tersebut
seharusnya diatur secara alternatif, yakni dapat dilakukan
oleh Pemegang Paten atau Kuasanya.
Permasalahan pengaturan mengenai penundaan
pembayaran biaya tahunan paten pada Pasal 128 ayat 1
Undang-Undang Paten. Dalam pelaksanaan ketentuan
pasal 128 tersebut, terdapat temuan BPK atas piutang
penundaan pembayaran biaya tahunan per tanggal 31
Desember 2020 senilai Rp243,29M dengan nilai
penyisihan piutang sebesar Rp241,93M. Oleh karena itu
untuk mencegah berlarutnya permasalahan piutang
penundaan pembayaran biaya tahunan oleh Pemegang
Paten tersebut, maka perlu penambahan ketentuan
mengenai penghapusan paten yang disertai dengan
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●

C.1.1.2.

penghapusan hutang atas pembayaran biaya tahunan
secara sepihak oleh DJKI jika jangka waktu pembayaran
sebagaimana diatur pada Pasal 128 ayat (4) tidak
dipenuhi. Sehingga permasalahan outstanding piutang
DJKI dapat diatasi, sedangkan pemegang paten yang
memang tidak melakukan pembayaran terbebaskan dari
hutang pembayaran biaya tahunan dengan konsekuensi
hapusnya hak atas paten.
Belum adanya pengaturan perlindungan terhadap pihak
ketiga dalam pemanfaatan pengaturan provisi bolar.
Ketentuan Pasal 167 huruf b Undang-Undang Paten
belum mengatur secara jelas mengenai pengecualian
atas sanksi pidana dan gugatan perdata atas produksi
produk farmasi yang dilindungi paten terhadap pihak
ketiga yang bekerjasama dengan pemohon izin edar dan
izin produksi yang memanfaatkan pengaturan provisi
bolar. Oleh karena itu perlindungan terhadap pihak
ketiga, khususnya bagi lembaga penelitian atau
perguruan tinggi perlu diatur dengan jelas guna
menghindari potensi kriminalisasi terhadap lembaga
penelitian atau perguruan tinggi yang menjadi pihak
ketiga dalam proses pengajuan izin edar dan izin produksi
atas suatu produk farmasi tersebut.
Permasalahan Disharmoni Pengaturan

Permasalahan disharmoni pengaturan yang dianalisis dan
evaluasi pada Undang-Undang Paten ini adalah mengenai
disharmoni definisi produk farmasi sebagaimana pada
penjelasan Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Paten. UndangUndang Paten tidak memberikan definisi yang jelas mengenai
produk farmasi. Sedangkan penjelasan pasal 93 ayat 1 UndangUndang Paten hanya memberikan semacam contoh cakupan
dari produk farmasi, yakni termasuk pembuat atau alat untuk
mendiagnosis penyakit. Sementara Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
mendefinisikan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat
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tradisional, dan kosmetika. Artinya definisi di sini tidak
mencakup bahan-bahan yang dipergunakan untuk alat
kesehatan. Meskipun kemudian pasal 60 angka 4 UndangUndang Cipta Kerja memperluas cakupan produk farmasi
dengan menambahkan suplemen kesehatan dan obat kuasi.
Adapun penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1963 Tentang Farmasi menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan perbekalan kesehatan di bidang farmasi yang
berbahaya ialah: obat-obat bius, obat keras, dan sebagainya.
Definisi produk farmasi yang dimaksud pada UndangUndang Paten memang secara natural berbeda dengan definisi
sediaan farmasi sebagaimana diatur pada peraturan
perundang-undangan lainnya, oleh karena itu perlu melihat
ketentuan yang berlaku secara internasional. Pasal 31bis TRIPs
memberikan definisi mengenai produk farmasi, sebagai
produk apapun yang dipatenkan atau produk yang dihasilkan
melalui proses yang dipatenkan dari bidang farmasi yang
diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat.48
Dari pengertian tersebut, dipahami juga bahwa bahan-bahan
aktif yang perlu untuk proses produksi dan rangkaian tes
diagnostik yang diperlukan untuk penggunaan paten tersebut
juga termasuk.49 Oleh karena itu untuk memperjelas cakupan
produk farmasi maka perlu mendefinisikan frasa produk
farmasi pada ketentuan umum. Selain itu pengaturan
mengenai definisi produk farmasi tersebut perlu diselaraskan
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang
Farmasi, serta pengaturan yang berlaku secara internasional.

48 Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual, “Seri Kajian APHKI Indonesia Hukum Paten

Dan Fleksibilitas Trips Dalam Masa Pandemi Covid-19”, (2021) hlm. 11.
49 Ibid.
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C.1.1.3.

Permasalahan Kejelasan Rumusan

Permasalahan kejelasan rumusan yang dianalisis dan
evaluasi pada Undang-Undang Paten ini diantaranya adalah:
●

●

Permasalahan pengaturan paten sederhana pada pasal 3
ayat 1 Undang-Undang Paten. Permasalahan ini berkaitan
dengan ketidaksesuaian dengan sistematika dan teknik
penyusunan peraturan perundang- undangan. Paten
sederhana merupakan frasa kata yang digunakan secara
berulang-ulang pada Undang-Undang Paten, dan bahkan
menjadi salah satu pengaturan utama. Merujuk pada
Lampiran II angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU No. 12/2011), yang mengatur bahwa kata
atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal
atau beberapa pasal dimuat dalam ketentuan umum,
maka definisi paten sederhana perlu diatur pada bab
ketentuan umum. Selain itu kualifikasi kegunaan praktis
dalam paten sederhana juga perlu dipertegas guna
memberikan batasan atau cakupan yang jelas.
Permasalahan kejelasan rumusan lainnya adalah
mengenai cakupan invensi yang berkaitan dengan
teknologi informasi sebagaimana diatur pada Pasal 4
huruf d Undang-Undang Paten. Pasal tersebut mengatur
bahwa invensi tidak mencakup aturan dan metode yang
hanya berisi program komputer. Namun penjelasan Pasal
4 huruf d Undang-Undang Paten tersebut memberikan
norma pengaturan lebih lanjut, yakni menjelaskan bahwa
program komputer yang memiliki efek teknis dan fungsi
untuk menghasilkan penyelesaian masalah merupakan
Invensi yang dapat diberi paten. Merujuk pada Lampiran
II angka 186 UU No. 12/2011, penjelasan pasal
seharusnya tidak boleh memuat norma, apalagi norma
yang bertentangan dengan ketentuan yang ada pada
batang tubuh. Oleh karena itu substansi pengaturan
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tersebut perlu diatur pada batang tubuh, yakni pada
pasal 4 huruf d.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka
Undang-Undang Paten direkomendasikan untuk diubah.
Perubahan Undang-Undang Paten tersebut mencakup
penyempurnaan pengaturan atas permasalahan yang dibahas
pada bagian ini serta matriks analisis dan evaluasi hukum
sebagaimana terlampir pada dokumen ini.
C.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata
Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan
Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten (PP No. 46/2020) ini dibentuk
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang
Paten. Di samping mengatur mengenai syarat dan tata cara
pencatatan pengalihan Paten sebagai akibat dari pewarisan, hibah,
wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PP No.
46/2020 ini juga bertujuan menguraikan syarat dan tata cara
pencatatan pengalihan Paten yang diakibatkan karena wakaf agar
sejalan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2OO4 tentang
Wakaf (UU Wakaf). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan
hukum di bidang kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pencatatan
pengalihan Paten juga dapat dilakukan dengan menggunakan
teknologi informasi yang memudahkan bagi Pemohon dalam
mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap
PP No. 46/2020 ini ditemukan permasalahan kejelasan rumusan dan
disharmoni pengaturan. Permasalahan kejelasan rumusan yang
dimaksud adalah mengenai subjek pemegang paten dan subjek
pemegang wakaf paten yang belum dirumuskan secara jelas pada
Pasal 2 PP No. 46/2020 ini. Hal ini karena pada UU Wakaf diatur
mengenai Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) dan
Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya), oleh
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 50

karena itu perlu memperjelas pihak yang akan menjadi pemegang
paten. Sedangkan permasalahan disharmoni pengaturan yang
ditemukan adalah mengenai kewajiban pendaftaran harta benda
wakaf sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 32 UU Wakaf yang
dibuktikan dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf, belum diatur
menjadi salah satu syarat dokumen kelengkapan permohonan
pencatatan pengalihan Paten karena wakaf sebagaimana diatur pada
Pasal 11 PP No. 46/2020 ini. Oleh karena itu guna keselarasan
pengaturan perlu mengatur agar harta benda wakaf menjadi salah
satu syarat dokumen kelengkapan permohonan pencatatan
pengalihan Paten karena wakaf.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka PP
No. 46/2020 direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Hal
tersebut karena temuan permasalahan yang dibahas tidak cukup
signifikan. Namun apabila akan dilakukan perubahan terhadap PP No.
46/2020 ini, maka penyempurnaan pengaturan atas permasalahan
yang dibahas pada bagian ini serta matriks analisis dan evaluasi hukum
sebagaimana terlampir pada dokumen ini wajib menjadi bahan
pertimbangan.
C.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten (PP No.
9/2020) ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2005 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten (PP No.
40/2005) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 65
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pencabutan
PP No. 40/2005 tersebut dilakukan karena PP No. 40/2005 tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Paten. Bahwa Pasal 66
Undang-Undang Paten mengamanatkan pengaturan mengenai
keanggotaan, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten
untuk diatur dengan Peraturan Menteri.
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Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap
dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disimpulkan
bahwa PP No. 9/2020 ini sudah tepat jenisnya. Mengingat bahwa
pencabutan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui
peraturan yang lebih tinggi atau sejajar, maka PP No. 9/2020 ini dinilai
sudah tepat, karena mencabut peraturan yang level hierarki yang
sejajar, yakni Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten. Selain itu
mengingat bahwa delegasi pengaturan dari Pasal 66 Undang-Undang
Paten tersebut telah dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
Maka pencabutan PP No. 40/2005 tersebut tidak menimbulkan
kekosongan hukum. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah
dilakukan, maka PP No. 9/2020 ini direkomendasikan untuk tidak
diubah (tetap).
C.1.4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (PP No. 77/2020) ini dibentuk
untuk melaksanakan mengenai tata cara pelaksanaan Paten oleh
Pemerintah. Substansi pengaturan PP No. 77/2020 ini mencakup
pengaturan pelaksanaan paten yang berkaitan dengan pertahanan
dan keamanan negara, pelaksanaan paten yang berkaitan dengan
kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat,
pelaksanaan paten yang mengganggu atau bertentangan dengan
kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta Imbalan Yang
Wajar Kepada Pemegang Paten Atas Pelaksanaan Paten Oleh
Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan
terhadap PP No. 77/2020 ini ditemukan permasalahan efektivitas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan yang dimaksud adalah pengaturan Pasal 13 huruf
a PP No. 77/2020 mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah
untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya
kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan
kecacatan yang signifikan, dan merupakan kedaruratan kesehatan
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masyarakat yang meresahkan dunia, yang dibatasi hanya terhadap
produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau
diperlukan. Dikaitkan dengan Article 8 TRIPs Agreement, diatur bahwa
negara anggota dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap
penting bagi masyarakat, sehingga dapat saja jika keadaan memaksa,
pemerintah melakukan impor/memproduksi alat kesehatan yang
dilindungi paten.50 Oleh karena itu dalam kajiannya Asosiasi Pengajar
Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) merekomendasikan agar
pelaksanaan paten oleh Pemerintah hendaknya diperluas, termasuk
alat kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kondisi
darurat penyakit.
Selain itu Article 31 TRIPs Agreement juga tidak membatasi jenis
produk yang dapat dilaksanakan paten-nya oleh pemerintah
(government use) dalam keadaan darurat nasional atau keadaan lain
yang sangat mendesak atau dalam kasus penggunaan publik nonkomersial. Dengan demikian direkomendasikan agar pelaksanaan
paten oleh pemerintah dapat dilaksanakan terhadap produk yang
diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan
terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak,
menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau untuk
penggunaan publik secara non-komersial. Ketentuan Pasal 13 huruf a
PP No. 77/2020 ini merupakan pengulangan pengaturan yang ada
pada Pasal 111 huruf a Undang-Undang Paten. Oleh karena itu Pasal
111 huruf a Undang-Undang Paten juga direkomendasikan untuk
diubah.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka PP
No. 77/2020 ini direkomendasikan untuk diubah. Perubahan PP No.
77/2020 tersebut mencakup penyempurnaan pengaturan atas
permasalahan yang dibahas pada bagian ini serta matriks analisis dan
evaluasi hukum sebagaimana terlampir pada dokumen ini.

50

Kelompok Kerja Paten dan TRIPS Flexibilities APHKI Indonesia, “Seri Kajian APHKI
Indonesia : Trips Flexibilities Dan Undang-Undang Paten”, (2020), hlm. 25.
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C.1.5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten
Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan Antiretroviral
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan Antiretroviral
(Perpres No. 76/2012) ini dibentuk dalam rangka penanggulangan
penyakit Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency
Syndrome (HIV/AIDS) dan Hepatitis B di Indonesia. Tujuannya adalah
untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak
obat Antiviral dan Antiretroviral untuk pengobatan penyakit Human
Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome
(HIV/AIDS) dan Hepatitis B. Permasalahan rendahnya akses
masyarakat miskin terhadap obat-obatan esensial di negara-negara
berkembang dan terbelakang memang menjadi perhatian utama
dalam deklarasi DOHA Declaration on the TRIPS Agreement and Public
Health (Deklarasi DOHA) dengan mencari penafsiran yang jelas
terhadap pasal-pasal pelindung TRIPS, tanpa menghapus sistem paten
berdasarkan ketentuan perjanjian TRIPS. Mengingat Perpres No.
76/2012 dibentuk dalam rangka mengantisipasi kelangkaan obat
dalam penanggulangan HIV/AIDS, maka pembentukan Perpres No.
76/2012 sudah tepat. Selain itu, meskipun Perpres No. 76/2012 ini
dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten, namun ketentuan pada Perpres No. 76/2012 ini juga
masih selaras dengan Undang-Undang Paten. Berdasarkan analisis
dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perpres Perpres No. 76/2012 ini
tidak ditemukan permasalahan. Oleh karena itu Perpres No. 76/2012
ini direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Hal tersebut karena
tidak terdapat temuan permasalahan.
C.1.6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019
tentang Komisi Banding Paten
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten (Permenkumham No.
3/2019) ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 dan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Permenkumham No. 3/2019 ini mengatur mengenai keanggotaan,
tugas, fungsi dan wewenang, tata cara permohonan, pemeriksaan,
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dan penyelesaian permohonan banding, hak keuangan anggota
komisi banding, serta pendanaan Komisi Banding Paten. Berdasarkan
hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Permenkumham
No. 3/2019 ini ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan dan
permasalahan disharmoni pengaturan. Permasalahan efektivitas
pelaksanaan yang dimaksud adalah banyaknya permohonan banding
Paten yang belum diputus (yakni sejumlah 46 permohonan) sejak
tahun 2019 sampai dengan 19 Mei 2021. Tunggakan penyelesaian
permohonan banding paten tersebut memang terjadi karena model
pemeriksaan Komisi Banding Paten yang lebih bersifat pruden dan
hati-hati tersebut sehingga menyebabkan penyelesaian permohonan
banding paten membutuhkan waktu yang lama. Selain itu lamanya
penyelesaian permohonan banding juga disebabkan oleh
penyelesaian kasus paten luar negeri yang biasanya membutuhkan
korespondensi yang lama. Oleh karena itu untuk mengatasi
permasalahan tersebut perlu disusun suatu pedoman pemeriksaan
singkat yang dapat mengakselerasi penyelesaian permohonan
banding paten pada jenis permohonan tertentu yang tidak
memerlukan penanganan yang ekstra. Selain itu perlu
dipertimbangkan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan
penghitungan beban kerja yang ideal.
Sedangkan permasalahan disharmoni pengaturan yang
dimaksud adalah disharmoni ketentuan Pasal 28 ayat 3
Permenkumham No. 3/2019 ini dengan Pasal 28 ayat 3 UndangUndang Paten. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Paten mengatur
bahwa dalam melakukan pemeriksaan gugatan terhadap proses yang
diberi Paten, hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan
agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Sedangkan Pasal
28 ayat 3 Permenkumham No. 3/2019 mengatur bahwa Majelis
Banding dapat melakukan pemeriksaan tertutup tanpa adanya
permintaan dari para pihak. Oleh karena itu perlu harmonisasi
ketentuan pasal 28 ayat 3 Permenkumham No. 3/2019 ini dengan
Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Paten.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka
Permenkumham 3/2019 ini direkomendasikan untuk tidak diubah
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(tetap). Hal tersebut karena temuan permasalahan yang dibahas tidak
cukup signifikan. Namun apabila akan dilakukan perubahan terhadap
Permenkumham No. 3/2019 ini, maka penyempurnaan pengaturan
atas permasalahan yang dibahas pada bagian ini serta matriks analisis
dan evaluasi hukum sebagaimana terlampir pada dokumen ini wajib
menjadi bahan pertimbangan.
C.1.7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun
2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada
Pelayanan Paten Dan Hak Cipta
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20
Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu
Pada Pelayanan Paten Dan Hak Cipta (Permenkumham No. 20/2020)
ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Permenkumham No. 20/2020
ini diatur mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif tertentu yang
diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan,
atau Lembaga Litbang Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis dan
evaluasi yang dilakukan terhadap Permenkumham No. 20/2020 ini
disimpulkan bahwa pengaturan pada Permenkumham No. 20/2020
ini sangat sejalan dengan tujuan Undang-Undang Paten, yakni untuk
memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara
kuantitas maupun kualitas guna mendorong kesejahteraan bangsa
dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat, dalam hal ini
secara khusus terhadap inovator nasional yang berasal dari Usaha
Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Litbang
Pemerintah. Misalnya ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, dan
Pasal 12 Permenkumham No. 20/2020 ini yang mengatur pengenaan
tarif 0% terhadap paten belum komersial yang dihasilkan oleh
Lembaga Litbang Pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta,
sekolah negeri dan swasta, atau Lembaga Pendidikan Pemerintah
Lainnya. Ketentuan pasal tersebut tentunya dapat menghindarkan
inventor paten yang belum menghasilkan manfaat ekonomi dari
beban kewajiban pembayaraan biaya tahunan, mengingat banyaknya
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paten belum komersial yang dihasilkan khususnya oleh perguruan
tinggi negeri dan swasta. Oleh karena itu Permenkumham No.
20/2020 ini direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
C.1.8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun
2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 13 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
(Permenkumham No. 13/2021) ini dibentuk untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja. Yakni guna
mempercepat waktu proses penyelesaian permohonan di bidang
paten sederhana dalam rangka mendukung upaya perubahan
pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha,
perlindungan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta
peningkatan ekosistem investasi. Berdasarkan hasil analisis dan
evaluasi yang dilakukan terhadap Permenkumham No. 13/2021 ini
ditemukan permasalahan kejelasan rumusan dan efektivitas
pelaksanaan peraturan.
Permasalahan kejelasan rumusan yang dimaksud adalah kriteria
paten sederhana yang tidak didefinisi secara jelas pada bab Ketentuan
Umum. Hal ini karena paten sederhana sebagaimana diatur pada
pasal 84 Permenkumham No. 13/2021 ini merupakan kata yang
digunakan berulang-ulang pada Undang-Undang Paten dan
Permenkumham No. 13/2021 ini, serta menjadi salah satu pengaturan
utama. Sesuai dengan Lampiran II angka 102 UU No. 12/2011, kata
atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau
beberapa pasal selanjutnya dimuat dalam ketentuan umum.
Sedangkan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan adalah
mengenai ketentuan pasal 86 Permenkumham No. 13/2021 ini yang
berpotensi menimbulkan berulangnya permohonan paten karena
ketika pemohon tidak mengajukan pemeriksaan substantif
bersamaan dengan pengajuan permohonan paten sederhana,
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permohonannya langsung dianggap ditarik kembali. Oleh karena itu
perlu dikaji kemungkinan untuk mengatur bahwa ketika pengajuan
permohonan paten sederhana dilakukan, maka secara otomatis
dianggap sudah mengajukan pemeriksaan substantif.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka
Permenkumham No. 13/2021 ini direkomendasikan untuk tidak
diubah (tetap). Hal tersebut karena temuan permasalahan yang
dibahas tidak cukup signifikan. Namun apabila akan dilakukan
perubahan terhadap Permenkumham No. 13/2021 ini, maka
penyempurnaan pengaturan atas permasalahan yang dibahas pada
bagian ini serta matriks analisis dan evaluasi hukum sebagaimana
terlampir pada dokumen ini wajib menjadi bahan pertimbangan.
C.1.9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian LisensiWajib Paten
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 14 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib Paten (Permenkumham No. 14/2021) ini dibentuk untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja.
Permenkumham No. 14/2021 ini mengubah beberapa ketentuan
mengenai lisensi wajib paten pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib Paten, khususnya ketentuan yang terdampak oleh Pasal
107 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus
kewajiban membuat produk, transfer teknologi, penyerapan investasi
dan/atau penyediaan lapangan kerja (local working) pada UndangUndang Paten. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan
terhadap Permenkumham No. 14/2021 ini tidak ditemukan
permasalahan, namun bagian menimbang huruf a Permenkumham
No. 14/2021 ini tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan
yang diatur. Pada bagian menimbang huruf a disebutkan bahwa salah
satu pertimbangan pembentukan Permenkumham No. 14/2021 ini
adalah untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan di
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bidang paten sederhana. Padahal pada batang tubuh Permenkumham
No. 14/2021 tidak ada pengaturan mengenai paten sederhana.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka
Permenkumham No. 14/2021 ini direkomendasikan untuk tidak
diubah (tetap). Hal tersebut karena temuan permasalahan yang
dibahas tidak cukup signifikan. Namun apabila akan dilakukan
perubahan terhadap Permenkumham No. 14/2021 ini, maka
penyempurnaan pengaturan atas permasalahan yang dibahas pada
bagian ini serta matriks analisis dan evaluasi hukum sebagaimana
terlampir pada dokumen ini wajib menjadi bahan pertimbangan.
C.2.

Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Merek dan Indikasi
Geografis

C.2.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dibentuk
berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2),
Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).
●

●

●

●
●

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai
kewenangan Presiden untuk mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang;
Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai
pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI;
Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai kekuasaan
DPR untuk membentuk Undang-Undang;
Selain itu, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini juga
mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai perekonomian
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nasional dan kesejahteraan sosial yang ada pada Pasal 33 UUD
NRI Tahun 1945.
Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi
muatan yang diatur, maka Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai
peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini mendelegasikan
beberapa ketentuan ke dalam peraturan pelaksana. Dari hasil
penelusuran ditemukan peraturan delegasi yang sudah dibentuk dan
ada ketentuan yang belum ada peraturan delegasinya. Secara lebih
lengkap berikut merupakan tabel daftar peraturan pelaksana dari
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis:
No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

1.

Pasal 4 ayat (9): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
biaya Permohonan diatur dengan
Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

2.

Pasal 6 ayat (3): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
kelas barang dan/atau jasa diatur
dengan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek

3.

Pasal 8: Delegasi pengaturan lebih
lanjut mengenai syarat dan tata
cara permohonan diatur dengan
Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek

4.

Pasal 21 ayat (4): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
penolakan permohonan merek
yang mempunyai persamaan pada

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

pokoknya atau keseluruhannya
diatur dengan Peraturan Menteri
5.

Pasal 23 ayat (8): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
tenaga ahli pemeriksa merek di
luar Pemeriksa diatur dengan
Peraturan Menteri

dicabut dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

6.

Pasal 27 ayat (3): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
perbaikan sertifikat diatur dengan
Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek

7.

Pasal 32: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai tata cara
permohonan, pemeriksaan serta
penyelesaian banding pada Komisi
Banding Merek diatur dengan
Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 90
tahun 2019 tentang Tata Cara
Permohonan, Pemeriksaan,
dan Penyelesaian Banding
pada Komisi Banding Merek

8.

Pasal 34: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai syarat dan
tata cara pengangkatan anggota,
susunan organisasi, tugas dan
fungsi Komisi Banding Merek
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2005 Tentang
Susunan Organisasi, Tugas,
Dan Fungsi Komisi Banding
Merek

9.

Pasal 39 ayat (3): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
syarat dan tata cara permohonan
perpanjangan
jangka
waktu
pelindungan Merek terdaftar
diatur dengan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek

10.

Pasal 40 ayat (4): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
syarat dan tata cara permohonan
perubahan nama dan/atau alamat
diatur dengan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

11.

Pasal 41 ayat (9): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
syarat dan tata cara permohonan
pencatatan pengalihan hak atas
merek diatur dengan Peraturan
Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek

12.

Pasal 45: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai syarat dan
tata cara pencatatan lisensi diatur
dengan Peraturan Menteri

Peraturan Pemerintah No. 36
Tahun
2018
tentang
Pencatatan Perjanjian Lisensi
Kekayaan Intelektual

13.

Pasal 51: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai merek
kolektif diatur dengan Peraturan
Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 67 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Merek

14.

Pasal 52 ayat (4): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
pendaftaran Merek Internasional
berdasarkan Protocol Relating to
the Madrid Agreement concerning
the International Registration of
Marks diatur dengan Peraturan
Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 22
Tahun
2018
tentang
Pendaftaran
Merek
Internasional
Berdasarkan
Protokol
Terkait
Dengan
Persetujuan Madrid Mengenai
Pendaftaran Merek Secara
Internasional

15.

Pasal 55 ayat (2): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
pendaftaran Indikasi Geografis
dari luar negeri diatur dengan
Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 12 Tahun 2019
tentang Indikasi Geografis

16.

Pasal 60: Ketentuan lebih lanjut
mengenai syarat dan tata cara
pendaftaran Indikasi Geografis
serta pengangkatan anggota,
susunan organisasi, tugas, dan
fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis
diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 12 Tahun 2019
tentang Indikasi Geografis

17.

Pasal 65: Delegasi pengaturan

Belum ada pengaturan
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No

Pengaturan Delegasi

Pengaturan Yang Mengatur

lebih lanjut mengenai indikasi asal
diatur dengan Peraturan Menteri
18.

Pasal 71 ayat (5): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
pengawasan indikasi geografis
diatur dalam Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 12 Tahun 2019
tentang Indikasi Geografis

19.

Pasal 82 ayat (1): pengaturan
mengenai biaya yang wajib
dibayarkan diatur dalam Peraturan
Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

20.

Pasal 91 ayat (2): Delegasi
pengaturan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan
pembatalan
berdasarkan putusan pengadilan
dan penghapusan oleh Menteri
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah

Belum ada pengaturan

Dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja,
ditemukan beberapa permasalahan, baik permasalahan norma
maupun permasalahan implementasi dalam Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis, yakni:
1)

2)

Dimensi Kejelasan Rumusan. Pada dimensi ini temuan
permasalahan ditemukan pada beberapa rumusan pasal dalam
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini yang perlu
diperbaiki rumusan agar konsisten serta perlu dirumuskan
penjelasan pasal agar mudah dipahami. Permasalahan pada
dimensi ini ditemukan pada Pasal 1 angka 22, Pasal 11 ayat (4),
Pasal 20 huruf g (Perubahan dalam Pasal 108 Undang-Undang
Cipta Kerja), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 53, dan Pasal 74
ayat (1).
Dimensi Disharmoni Pengaturan. Permasalahan pada dimensi ini
ditemukan pada tiga ketentuan dalam Undang-Undang Merek.
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3)

51

Pertama, terkait penggunaan bahasa atau kata asing sebagai
merek. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak
melarang penggunaan kata/bahasa/ istilah asing sebagai merek
dagang/jasa. Namun berbeda dengan pengaturan dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara) yang mewajibkan
penggunaan bahasa Indonesia bagi merek dagang. Kedua,
terkait ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek pada
saat proses permohonan pendaftaran merek. Hal ini tentu tidak
tepat mengingat hak atas merek baru ada ketika merek sudah
terdaftar yang ditandai dengan penerbitan sertifikat merek
tersebut. Ketiga, terkait dengan ketentuan penetapan
sementara pengadilan. Dalam diskusi pokja dengan narasumber,
disebutkan salah satu permasalahan mengenai penetapan
sementara pengadilan ini muncul dalam tataran konsep dimana
dalam konstruksi hukum perdata penetapan ini lahir dari
permohonan yang non-contentius, tidak ada lawan/hanya
sepihak. Namun rumusan di dalam Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis menunjukkan terdapat pihak lain yang dikenai
penetapan sementara ini. Selain itu juga adanya pertimbangan
itikad baik dimana disampaikan juga oleh APKHI bahwa dalam
pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Itikad
baik tetap masuk dalam alasan absolut tidak diterimanya
pendaftaran merek.51
Dimensi Efektivitas Pelaksanaan. Pada dimensi temuan
permasalahan antara lain terkait dengan: (a). ditetapkannya
Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa rumusan
pasal dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
berdampak pada ketentuan lain yang tidak diubah, misalnya
terkait pemangkasan lamanya waktu pemeriksaan substantif
berdampak terhadap permohonan yang diajukan dengan hak
prioritas maupun permohonan perpanjangan merek; (b). terkait
dengan perlunya suatu pedoman yang memberikan penjelasan

Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), “Legal Note For Policy Maker”.
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lebih rinci mengenai persamaan merek terkenal untuk
barang/jasa yang tidak sejenis; (c). urgensi tenaga ahli pemeriksa
merek diluar pejabat fungsional Pemeriksa Merek yang sudah
ada; (d). urgensi fasilitasi pendaftaran merek kolektif bagi
pengembangan UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan
pasal Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis; (e). urgensi
sosialisasi yang masif dan berkualitas yang melibatkan peran
aktif masyarakat; (f). ukuran yang jelas dan pasti tentang nilai
jaminan yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai
sanksi penetapan sementara pengadilan.
Selain mengatur mengenai merek, Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis juga mengatur mengenai Indikasi Geografis.
Kebutuhan pengaturan Indikasi Geografis yang lebih terarah menjadi
fokus dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001
tentang Merek yang tidak banyak mengatur Indikasi Geografis.
Kebutuhan pengaturan indikasi geografis ini diharapkan dapat
memberikan perlindungan terhadap hasil kekayaan intelektual di
bidang indikasi geografis agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat. Guna meningkatkan pemahaman tentang
Indikasi Geografis diperlukan peningkatan sosialisasi bagi aparat
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, unit kerja terkait dan pelaku
usaha termasuk sosialisasi ketentuan penggunaan tanda indikasi
geografis dalam perdagangan dan bentuk-bentuk pelanggaran hak
indikasi geografis beserta sanksi hukumnya dengan pendekatan
persuasif dan dengan prinsip saling menguntungkan.52 Selain itu,
biaya (cost) yang menyebabkan sulit untuk mempertahankan. 53
Pengaturan Indikasi Geografis telah cukup memenuhi
kebutuhan kekosongan pengaturan atau kurangnya pengaturan
sebelum Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diterbitkan,
dan upaya yang dilakukan pemerintah semakin membaik dan masih
diperlukan dukungan peran pemda dalam rangka meningkatkan
52

Gunawan Suryomurcitro, disampaikan pada “Rapat Narasumber Dalam Rangka
Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual”, 8 September 2021.
53 Ibid.
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pengetahuan masyarakat maupun mendorong masyarakat dalam
perlindungan indikasi geografis. Data jumlah permohonan
pendaftaran indikasi geografis sebanyak 140 yang masuk, Indikasi
geografis yang diterima sebanyak 96 permohonan, ditarik kembali 15
permohonan, ditolak 2 permohonan, dalam proses 27 permohonan.54
Berdasarkan angka tersebut dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pokja
terdapat 2 (dua) pandangan mengenai ketercapaian indikasi geografis
yaitu bahwa yang perlu ditingkatkan adalah kuantitas pendaftaran
indikasi geografis dan pandangan lainnya yang perlu ditingkatkan
adalah kualitas indikasi geografis. Secara umum, Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis ini direkomendasikan tetap namun
demikian dalam hal akan dilakukan perubahan maka temuan-temuan
permasalahan yang didapatkan oleh Pokja dapat menjadi input
masukan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis ke depan.
C.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek (PP No. 23/1993) ini dibentuk untuk
melaksanakan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang
Merek. Di dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Merek tahun 1992
disebutkan bahwa ketentuan mengenai permintaan pendaftaran
merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Demikian
juga dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997 yang merupakan
Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Merek tahun 1992
dalam Perubahan Pasal 10 ayat (3) juga disebutkan bahwa ketentuan
mengenai permintaan pendaftaran merek diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan judulnya, substansi pengaturan
dalam peraturan pemerintah ini berisi tatacara permintaan
pendaftaran merek, Perubahan dan Penarikan kembali Permintaan
Pendaftaran Merek, dan Pencantuman Nomor Pendaftaran Merek.

54

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Pangkalan Data Kekayaan
Intelektual, https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ (diakses 16 Desember 2021).
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Undang-Undang Merek 19 Tahun 1992 telah mengalami
perubahan pada tahun 1997 dan kemudian pada tahun 2001
dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan perkembangan
teknologi informasi yang sangat pesat, tuntutan perubahan terhadap
Undang-Undang Merek Tahun 2001 juga semakin menguat. Diperkuat
dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang mencakup pula
persetujuan terhadap Trade Related Aspect of Intellectual Property
Rights/TRIPs menuntut Indonesia untuk melaksanakan perjanjian
internasional tersebut, dimana Indonesia wajib menyesuaikan
Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam
perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut. Oleh karena
itu kemudian ditetapkan Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek Tahun
2001.
Pada tahun 2001 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek maka dua Undang-Undang Merek
sebelumnya (UU Merek 1992 jo UU Merek 1997) dinyatakan tidak
berlaku. Namun demikian, dalam Pasal 9 UU Merek 2001 pengaturan
mengenai syarat dan tatacara permohonan merek didelegasikan
untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan
demikian dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang mengenai
merek tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 pengaturan delegasi
mengenai syarat dan tata cara pendaftaran atau permohonan merek
diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah. PP No. 23/1993 ini terus
dijadikan sebagai panduan dalam pendaftaran atau permohonan
merek, hal ini terbukti dari tidak ditemukannya pengaturan yang
mencabut atau menyatakan tidak berlakunya PP tersebut. Hal ini
dipertegas dalam ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Merek tahun
2001 yang menyatakan semua peraturan pelaksanaan yang dibuat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini
dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
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Selama masa itu, tidak ada peraturan baru yang dibentuk untuk
mengatur mengenai tatacara pendaftaran merek berdasarkan
Undang-Undang Merek Tahun 2001 tersebut dengan demikian PP No.
23/1993 ini tetap berlaku pada masa Undang-Undang Merek Tahun
2001 diberlakukan.
Yang menarik kemudian adalah ketika Undang-Undang Merek
Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan yang
mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan merek tidak
lagi didelegasikan ke dalam bentuk Peraturan pemerintah namun ke
dalam bentuk Peraturan Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam
Pasal 8 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk
menjalankan ketentuan Pasal 8 ini telah dibentuk Peraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran
Merek (yang telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun
2021). Jika dilihat sebenarnya pokok materi atau substansi
pengaturan dalam Permenkumham tersebut sama dengan materi
dalam PP No. 23/1993 dimana mengatur mengenai syarat dan tata
cara permohonan atau pendaftaran merek (perbedaan substansi
terdapat dalam rincian teknis tata cara yang mengikuti UndangUndang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan ditetapkannya
Permenkumham No. 67/2016 yang secara pokok materi mengatur hal
yang sama dengan PP No. 23/1993 menjadi pertanyaan adalah baju
hukum apa yang tepat untuk mengatur materi mengenai pendaftaran
merek ini. Dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
pada Penjelasan mengenai Dimensi Ketepatan Jenis PUU disebutkan
bahwa materi muatan Permen merupakan pelaksanaan amanat atau
penjabaran ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah atau
Perpres. Selain itu, Permen juga dapat mengatur lebih lanjut atas
dasar kewenangan pendelegasian dari Undang-Undang yang disebut
secara tegas dalam pasal suatu Undang-Undang, namun hanya
sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211). Sementara untuk
menilai materi muatan Peraturan Pemerintah maka terdapat variabel
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melaksanakan ketentuan Undang-Undang dengan indikator yang
diperintahkan secara tegas dan tidak diperintahkan secara tegas
namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang.
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas
sebenarnya mengamanatkan dalam Pasal 8 bahwa pengaturan
mengenai syarat dan tatacara pendaftaran merek diatur dalam
Peraturan Menteri. Dengan demikian telah terdapat perintah tegas
dari Undang-Undang existing. Jika kemudian melihat materi yang
secara teknis dan rinci mengatur mengenai syarat dan tatacara maka
substansi ini juga sudah tepat diatur dalam bentuk Peraturan Menteri.
Secara umum, temuan permasalahan dari pelaksanaan PP No.
23/1993 sebagian besar terdapat pada Dimensi Kejelasan Rumusan,
Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas
Pelaksanaannya. Temuan pada Dimensi Kejelasan Rumusan banyak
ditemukan karena memang PP No. 23/1993 ini lahir jauh sebelum
adanya UU No. 12/2011 sehingga rumusan dalam pasal-pasalnya
banyak yang tidak sesuai sehingga multitafsir dalam pelaksanaannya.
Dimensi Disharmoni Pengaturan ditemukan hampir pada seluruh
ketentuan pasal karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini. Dimensi
terakhir adalah Dimensi Efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan banyak ditemukan hampir di seluruh ketentuan
pasal karena dalam praktek di lapangan, ketentuan PP No. 23/1993 ini
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riilnya. Hal-hal ini tentunya
tidak mengherankan mengingat PP No. 23/1993 ini sendiri telah
berusia 28 tahun, dan Undang-Undang delegasinya telah diubah dan
dicabut beberapa kali. Oleh karena itu, PP No. 23/1993 ini perlu
dicabut mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas. Pencabutannya
perlu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
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C.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan
Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait
Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional (PP No. 22/2018) ini dibentuk untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis, dimana pendaftaran merek internasional melalui Protokol
Madrid merupakan tindak lanjut dari disahkannya Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the
Madrid Agreement Conceming the International Registration of
Marks, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai
Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989). Secara umum, sistem
pendaftaran merek internasional melalui madrid protocol
sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2018 ini menyederhanakan
proses pendaftaran merek. Pemilik merek cukup mengajukan satu
aplikasi permohonan melalui Menteri Hukum dan HAM yang akan
diteruskan pada Biro Internasional untuk selanjutnya diteruskan pada
negara yang menjadi tujuan pendaftaran. Di dalam Penjelasan Umum
PP No. 22/2018 ini, pendaftaran merek internasional ini mendukung
upaya pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah
yang mampun bersaing di pasar global dengan membangun dan
mempermudah proses pendaftaran merek. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai pendaftaran merek internasional melalui
protokol madrid ini telah tepat diatur dalam bentuk PP No. 22/2018.
Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP No.
22/2018 ini tidak ditemukan permasalahan yang cukup krusial.
Pengaturan dalam PP No. 22/2018 ini menjadi pedoman bagi para
pelaku usaha (baik dalam negeri maupun luar negeri) yang hendak
mendaftarkan mereknya secara internasional. Oleh karena itu secara
substansi PP No. 22/2018 ini mengatur mengenai mekanisme dan tata
cara pendaftaran merek melalui madrid protokol yang sebenarnya
alur pendaftarannya sudah terstandar internasional oleh WIPO.
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Dalam Penjelasan Umumnya bahwa protokol madrid ini
memberikan kesempatan yang besar bagi pemilik merek nasional
untuk memperkuat KI melalui pendaftaran internasional. Pendaftaran
merek melalui madrid protokol ini memangkas prosedur dan biaya
bagi pemilik merek yang mendaftarkan mereknya secara internasional
ke beberapa negara sekaligus, dengan satu aplikasi dan single
payment yang langsung dibayarkan ke WIPO sebagai Biro
Internasional. Jadi secara umum, PP ini masih direkomendasikan
untuk tidak diubah (tetap) dan masih dapat menjadi panduan
pendaftaran merek melalui protokol madrid di Indonesia. Catatan
yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PP No. 22/2018 ini adalah
untuk memastikan ketercapaian tujuan pembentukan peraturan ini,
maka sosialisasi pendaftaran merek melalui madrid protokol terutama
bagi pelaku usaha dalam negeri harus terus dilakukan.
C.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi
Banding Merek
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi
Banding Merek (PP No. 90/2019) ini dibentuk untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis yang mengamanatkan pengaturan mengenai tata cara
permohonan, pemeriksaan dan penyelesaian banding pada Komisi
Banding Merek serta syarat dan tata cara pengangkatan anggota,
susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding untuk diatur
dalam suatu peraturan pemerintah. Sebelumnya pengaturan
mengenai komisi banding merek berdasarkan UU Merek 15/2001
diatur dalam dua peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi
Banding Merek dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005
tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian
Banding Merek. Oleh karena itu, pengaturan ini telah tepat diatur
dalam jenis peraturan pemerintah.
Dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP No.
90/2019 ini tidak ditemukan permasalahan yang krusial. Ketentuan
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dalam PP ini secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis sebagai peraturan yang
mengamanatkan pembentukannya sehingga direkomendasikan untuk
tidak diubah (tetap). Catatan penting terhadap PP No. 90/2019 ini
adalah dalam pelaksanaannya harus dapat memastikan independensi
Komisi Banding Merek yang memiliki peran penting dalam
memutuskan penyelesaian perkara banding permohonan
pendaftaran merek.
C.2.5. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2017 tentang Pengesahan
Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The
International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan
Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional, 1989)
Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2017 tentang Pengesahan
Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The
International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan
Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional, 1989) / Perpres No. 92/2017 ini mengatur pengesahan
terhadap protokol dalam pendaftaran Internasional merek atau yang
dikenal dengan Protokol Madrid. Komitmen Indonesia dalam
mengaksesi Protokol Madrid ini berdasarkan pada 3 perjanjian yakni:
Asean Framework Agreement on Intellectual property Cooperation,
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, dan ASEANAustralia New Zealand Free Trade Agreement.
Analisis dan Evaluasi terhadap Perpres No. 92/2017 ini dilakukan
dengan menilai ketepatan jenis peraturan perundang-undangan
untuk memastikan materi muatan peraturan presiden ini telah sesuai
dengan jenis dan hierarki peraturan. Jika merujuk pada Pasal 11 ayat
(1) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa
pengesahan perjanjian internasional yang materi muatannya selain
disebutkan dalam Pasal 10 diatur dengan bentuk keputusan presiden.
Dengan adanya perubahan hierarki PUU dalam Pasal 7 UU 12/2011,
keputusan presiden ini diartikan sebagai peraturan presiden. Dengan
demikian pengesahan Protokol Madrid dalam bentuk peraturan
presiden telah sesuai.
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Secara umum, Perpres No. 92/2017 ini pengaturannya
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap), karena hanya
merupakan pengaturan pengesahan terhadap suatu sistem
pendaftaran merek internasional yang dikenal dengan protokol
madrid. Beberapa hal khusus yang merupakan pilihan kebijakan
Pemerintah Indonesia dimasukkan dalam lampiran Perpres berupa
pernyataan Pemerintah Indonesia terhadap ketentuan dalam
protokol tersebut. Catatan penting dari pelaksanaan Perpres No.
92/2017 ini adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai oleh
Pemerintah Indonesia ketika mengesahkan Protokol Madrid ini dalam
sistem pendaftaran merek Indonesia, dimana dapat memberikan
keuntungan baik bagi pemohon (terutama pelaku usaha dalam
negeri), Konsultan KI, dan bagi negara Indonesia. Upaya sosialisasi
kepada pelaku usaha dalam negeri terkait pendaftaran merek secara
internasional melalui madrid protokol tetap perlu dilakukan.
C.2.6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia Dan Kode Asal Produk
Indikasi Geografis
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia Dan Kode Asal
Produk Indikasi Geografis (Permenkumham No. 29/2013) ini
bertujuan memberikan perlindungan hukum dalam rangka menjamin
keaslian, ciri kualitas, dan karakteristik produk, serta mendorong
masyarakat dalam menjaga, melindungi, dan memanfaatkan secara
ekonomi suatu produk dari wilayah tertentu di Indonesia. Indikasi
geografis sebagai salah satu sumber daya diharapkan dapat
mengangkat perekonomian dan keterjaminan kesejahteraan
masyarakat setempat yang perlu dilindungi dan diatur oleh
pemerintah. oleh karena itu diterbitkan peraturan ini yang mengatur
tentang logo indikasi geografis indonesia dan kode asal produk
indikasi geografis. Permenkumham No. 29/2013 ini diterbitkan pada
saat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih bernama
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).
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Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum, Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis dalam peraturan peralihan
menyebutkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15
tahun 2001 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, akan
tetapi perlu dipertimbangkan juga karena didapatkan beberapa hal
yang sebaiknya diubah antara lain dikarenakan telah ada UndangUndang Merek dan Indikasi Geografis yang menghapus UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 dan mengenai nomenklatur Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (yang pada saat Permenkumham No.
29/2013 dibentuk masih dengan nomenklatur Direktorat Jenderal
Hukum Kekayaan Intelektual. Sehingga rekomendasi terhadap
Permenkumham No. 29/2013 adalah diubah.
C.2.7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Indikasi Geografis
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Permenkumham No.
12/2019) adalah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis. Permenkumham No. 12/2019 ini
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis yaitu:
1.

Pasal 55 ayat (2): pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran
Indikasi Geografis dari luar negeri
2. Pasal 60 : mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi
Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi,
tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis
3. Pasal 71 ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
Dari pengaturan yang dilaksanakan oleh Permenkumham No.
12/2019 dapat disimpulkan bahwa Permenkumham No. 12/2019 ini
mengatur mengenai pendaftaran Indikasi dan pengawasan Indikasi
Geografis. Dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka
Permenkumham No. 12/2019 ini direkomendasikan untuk tida diubah
(tetap), karena sebagai awal pengaturan mengenai indikasi geografis,
maka Permenkumham No. 12/2019 ini cukup dapat mendukung
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pengakuan
dan perlindungan indikasi geografis. Walaupun demikian tidak
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menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan seiring kebutuhan
pengaturan di masa yang akan datang. Diharapkan hasil analisis dan
evaluasi yang telah dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait indikasi
geografis.
C.2.8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun
2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek ini merupakan peraturan
pelaksana yang didelegasikan oleh Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 yang
merupakan perubahan dikarenakan adanya perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasalpasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
(Permenkumham No. 67/2016) yang diubah sebagai tindak lanjut
Undang-Undang Cipta Kerja.
Berikut adalah pengaturan dalam Permenkumham No. 67/2016
yang merupakan tindak lanjut pengaturan Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis jo. Undang-Undang Cipta Kerja.

NO.

1.

Pasal dalam Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis Jo.
Undang-Undang Cipta Kerja yang
mendelegasikan tindak lanjut
(diatur dalam Permenkumham
No. 67/2016)
Pasal 6 ayat (3): Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut

Pasal dalam Permenkumham
No. 67/2016

Kelas Barang Atau Jasa diatur
dalam Bab III (Pasal 14 sampai
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NO.

Pasal dalam Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis Jo.
Undang-Undang Cipta Kerja yang
mendelegasikan tindak lanjut
(diatur dalam Permenkumham
No. 67/2016)
mengenai
kelas
barang
dan/atau jasa diatur dengan
Peraturan Pemerintah

Pasal dalam Permenkumham
No. 67/2016

dengan pasal 15).

2.

Pasal 8: Delegasi pengaturan Syarat
dan
Tata
Cara
lebih lanjut mengenai syarat Permohonan diatur dalam Bab
dan tata cara permohonan II terdiri dari:
diatur
dengan
Peraturan 1. Bagian Kesatu: Syarat
Menteri
Permohonan (pasal 3 s/d
pasal 6)
2. Bagian Kedua: Tata Cara
Permohonan (pasal 6 s/d
pasal 13)

3.

Pasal 21 ayat (4): Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
penolakan
permohonan merek yang
mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya
diatur
dengan
Peraturan
Menteri

Penolakan
Permohonan
secara umum diatur dalam
BAB IV, yang terdiri dari:
1. Bagian Kesatu : Merek
Yang Tidak Dapat Didaftar
dan Ditolak (pasal 16 Pasal 17)
2. Bagian Kedua : Kriteria
Merek Terkenal (Pasal 18)
3. Bagian Ketiga : Penolakan
Permohonan
Berdasarkan
Merek
Terkenal (Pasal 19)

4.

Pasal 27 ayat (3): Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai perbaikan sertifikat
diatur
dengan
Peraturan
Menteri

Perbaikan Sertifikat diatur
dalam Bab V
(Pasal 20 s/d Pasal 22)

5.

Pasal 39 ayat (3): Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai syarat dan tata cara

Syarat
dan
tata
cara
permohonan
perpanjangan
jangka waktu pelindungan

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 76

NO.

Pasal dalam Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis Jo.
Undang-Undang Cipta Kerja yang
mendelegasikan tindak lanjut
(diatur dalam Permenkumham
No. 67/2016)

Pasal dalam Permenkumham
No. 67/2016

permohonan
perpanjangan
jangka waktu pelindungan
Merek terdaftar diatur dengan
Peraturan Menteri

merek terdaftar diatur dalam
Bab VI (Pasal 23 s/d Pasal 29)

6.

Pasal 40 ayat (4): Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai syarat dan tata cara
permohonan perubahan nama
dan/atau alamat diatur dengan
Peraturan Menteri

syarat
dan
tata
cara
permohonan perubahan nama
dan/atau alamat diatur dalam
Bab VII (SYARAT DAN TATA
CARA
PERMOHONAN
PENCATATAN
PERUBAHAN
NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PEMILIK MEREK TERDAFTAR)
Pasal 30 s/d Pasal 37

7.

Pasal 41 ayat (9): Delegasi
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai syarat dan tata cara
permohonan
pencatatan
pengalihan hak atas merek
diatur
dengan
Peraturan
Menteri

syarat
dan
tata
cara
permohonan
pencatatan
pengalihan hak atas merek
diatur dalam BAB VIII Pasal 38
s/d Pasal 46

8.

Pasal 51: Delegasi pengaturan
lebih lanjut mengenai merek
kolektif
diatur
dengan
Peraturan Menteri

mengenai merek kolektif
diatur
dalam
BAB
IX
PERMOHONAN
PENDAFTARAN
MEREK
KOLEKTIF Pasal 47 s/d Pasal 49

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja
yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis, maka sejalan dengan hal tersebut Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Pendaftaran Merek diubah dengan Permenkumham 12
tahun 2021. Perubahan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja dilakukan
terhadap pasal 12, pasal 13 dan pasal 16 ayat (1). Kemudian juga
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disisipkan pasal 52A yang mengatur mengenai permohonan
pendaftaran merek yang telah diajukan sebelum berlakunya
Permenkumham 12 tahun 2021 tetap diproses berdasarkan
ketentuan Permenkumham 67 tahun 2016.
Dari hasil analisis dan evaluasi hukum, rekomendasi terhadap
Permenkumham No. 67/2016 adalah tidak diubah (tetap). Akan tetapi
perlu dipertimbangkan lagi agar tidak banyak berulang pengaturan
dalam Undang-Undang dan Indikasi Geografis ke dalam
Permenkumham No. 67/2016 ini. Hal ini dikarenakan Permenkumham
No. 67/2016 cukup menjadi peraturan pelaksana dari amanat
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur secara
teknis. Selain itu pengulangan pengaturan dalam Permenkumham No.
67/2016 ini menjadi ketentuan yang tidak efisien dalam penggunaan
ketentuan yang sama dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis.
C.3.

Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Varietas
Tanaman

C.3.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang PVT) secara
substansi perlu dilakukan beberapa perubahan. Hal ini disebabkan
karena banyak ketentuan pada Undang-Undang PVT ini dinilai terlalu
teknis, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman55.
Salah satu contoh yang dialami oleh Kementerian Pertanian dalam hal
ini oleh para Pemeriksa PVT adalah mekanisme pendaftaran yang
bersifat hybrid. Kementerian Pertanian sendiri sudah memiliki
mekanisme pendaftaran yang berbasis online, namun beberapa
dokumen yang di upload pada sistem masih sekedar hasil scan dari
dokumen tertulis, bukan semacam formulir digital yang dapat diisi
sendiri secara mandiri. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 11 ayat (1)
mensyaratkan bahwa dokumen permohonan disampaikan secara
55

Erizal Jamal, disampaikan pada “Rapat Narasumber Dalam Rangka Analisis Dan
Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual”, 13 September 2021.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 78

tertulis (perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga masih
mempertahankan hal ini). Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang
telah dilakukan, maka terhadap Undang-Undang PVT ini perlu
dilakukan perubahan, terutama terhadap hal-hal yang bersifat teknis
untuk diturunkan kepada hirarki peraturan yang lebih rendah.56
C.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan
Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas
Turunan Esensial
Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal berdasarkan
hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan, dapat
disampaikan bahwa apabila melihat dengan baik, judul peraturan
adalah mengenai Penamaan (proses pemberian nama), hal ini
berbanding terbalik dengan Pasal 7 Undang-Undang PVT yang
menggunakan nomenklatur yang salah yaitu Penanaman (kegiatan
menanam) yang penjabarannya adalah “kegiatan memberi nama
kepada Varietas …”. Tentu hal ini menjadi tidak sinkron antara
nomenklatur yang digunakan dengan definisi yuridis dalam formulasi
yang tertulis pada peraturan.
C.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan
Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah
Situasi perkembangan perekonomian global sangat berpengaruh
terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian mulai
dari kegiatan pra produksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi,
dan perdagangan. Upaya peningkatan daya saing dilakukan antara lain
dengan peningkatan produktivitas dan mutu, sedangkan peningkatan
produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan
pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi
genetik varietas tanaman. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang
56

Lihat http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/berita/refleksi-uu-pvt-masihlayakkah-atau-perlu-direvisi/ (diakses pada 16 Desember 2021) dalam kesempatan lain
Kementerian Pertanian melakukan FGD dalam rangka untuk mengkaji UU PVT. Dalam
pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa UU PVT dirasa terlalu rigid sehingga
kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika-dinamika yang terjadi di luar.
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perlu pengaturan terkait syarat dan tata caranya, atas dasar hal
tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan
Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang
Dilindungi oleh Pemerintah (PP No. 14/2004). Berdasarkan hasil
analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan dan menyesuaikan
dengan hasil analisis pada Undang-Undang PVT, dapat disampaikan
bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 dan Pasal 28 PP
No. 14/2004 apabila dalam Undang-Undang PVT proses pendaftaran
tidak lagi menegaskan harus dalam bentuk tertulis.
C.3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Pertanian
Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa Undang-Undang
Cipta Kerja mengubah beberapa substansi Pasal 11 ayat (1), Pasal 29
ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 63 ayat (3) UndangUndang PVT, terkait adanya besaran biaya yang pengaturannya
disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak. Namun apabila melihat ketentuan
dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mengatur
secara spesifik besaran biaya seperti yang dimaksud dalam perubahan
pada Undang-Undang Cipta Kerja. Besaran biaya terkait:
1.
2.
3.
4.
5.

Permohonan Hak PVT;
Pemeriksaan Substantif;
Peralihan Hak PVT;
Perjanjian Lisensi;
Biaya Tahunan Hak PVT
Pengaturannya tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Pertanian.
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C.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Pertanian
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan
ketentuan dari Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Cipta
Kerja. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam hal
tata cara pendaftaran PVT telah mengalami telah mengikuti
perkembangan jaman dan teknologi. Hal ini dilakukan dengan sistem
yang bersifat online dan mandiri. Formulasi Pasal 78 ini juga telah
sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi yang telah disampaikan
sebelumnya, bahwasanya dalam pasal ini tidak mengunci bentuk
permohonan “harus” disampaikan secara tertulis. Berdasarkan hasil
analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan, maka dapat
dikatakan bahwa terhadap peraturan ini tidak perlu dilakukan
perubahan.
C.3.6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/Ot.140/11/2013
Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal
15
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
121/Permentan/Ot.140/11/2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman ini
menyatakan bahwa permohonan dilakukan secara tertulis. Seperti
yang telah disampaikan sebelumnya Permohonan Hak PVT perlu
dilakukan perubahan formulasi. Hal ini perlu dilakukan dengan
mengacu pada hasil analisis dan evaluasi pada Undang-Undang PVT.
Bahwa dalam perkembangannya proses pendaftaran telah dilakukan
dengan metode yang berbasis online dan mandiri (dengan segala
manfaat dan keterbatasannya). Untuk itu perlu dilakukan perubahan
terhadap pasal ini.
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C.4.

Peraturan Perundang-Undangan Kekayaan Intelektual Terkait

C.4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan
Kekayaan Intelektual
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual (PP No. 2/2005) ini adalah peraturan yang
dibentuk untuk Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang- Undang 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 25 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 7 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 37 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Beberapa Undang-Undang yang menjadi rujukan pembentukan PP
No. 2/2005 ini telah mengalami perubahan seperti Undang-Undang
tentang Paten, Undang-Undang tentang Merek, dan Undang-Undang
tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, tidak dijumpai lagi pendelegasian pengaturan lebih lanjut
mengenai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Meski demikian,
keberadaan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Kuasa, masih
ada di dalam kedua undang-undang tersebut.
PP No. 2/2005 ini mengatur mengenai Persyaratan dan
Pengajuan Permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual, Pengangkatan, Hak dan Kewajiban dan
Pemberhentian. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini,
kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
Peraturan Pemerintah ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (PP
No. 200/2021), namun dalam laporan ini, Pokja tetap mencantumkan
hasil analisis dan evaluasi terhadap PP No. 2/2005 ini sebagai catatan
perbaikan yang dapat tetap menjadi rujukan.
Hasil analisis dan evaluasi PP Konsultan HKI menunjukkan secara
umum PP No. 2/2005 ini telah berjalan namun terdapat beberapa
ketentuan yang belum berjalan efektif (dimensi efektivitas) dan
terdapat beberapa juga temuan pada dimensi kejelasan rumusan.
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Beberapa temuan ini telah diperbaiki dalam PP No. 200/2021. PP No.
2/2005 ini sudah dicabut oleh PP No. 200/2021.
C.4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pencatatan Perjanjian Lisensi (PP No. 36/2018) ini adalah peraturan
yang dibentuk untuk melaksanakan 6 Undang-Undang di bidang
kekayaan intelektual yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, UndangUndang Merek dan Indikasi Geografis. PP No. 36/2018 ini tidak
mengatur pencatatan perjanjian lisensi terhadap objek kekayaan
intelektual bidang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) karena diatur
secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di bidang
varietas tanaman. Dengan demikian, PP No. 36/2018 ini hanya
mengatur objek kekayaan intelektual yang berada di bawah lingkup
kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.
Hasil analisis dan evaluasi PP No. 36/2018 ini menunjukkan
secara umum PP No. 36/2018 ini telah berjalan dengan baik. Meski
demikian, Pokja mencatat beberapa temuan pada Dimensi Ketepatan
Jenis dan Bentuk PUU, Dimensi Potensi Disharmoni Peraturan
Perundang-Undangan, dan Dimensi Efektivitas yang dapat diperbaiki
untuk meningkatkan kualitas PP No. 36/2018 ini menjadi lebih baik
lagi.
C.4.3. Dimensi Ketepatan Jenis dan Bentuk PUU
Keenam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan PP
No. 36/2018 ini mengatur mengenai pencatatan perjanjian lisensi dan
mengamanatkan pengaturan lebih lanjut ke dalam bentuk peraturan
perundang-undangan (PUU) yang berbeda-beda sebagaimana
ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
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Tabel Delegasi Pengaturan Lebih Lanjut mengenai
Pencatatan Perjanjian Lisensi
No

Undang-Undang

1.

Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang
Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 9
ayat (3)

Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Paten
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis

Pasal 80

2.
3.

4.

5.
6.

Pasal

Bentuk PUU yang
Diamanatkan
Diatur lebih lanjut
dengan Keputusan
Presiden

Pasal 36
ayat (3)
Pasal 28
ayat (3)
Pasal 83
ayat (4)

Pasal 45

Diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah
Diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Menteri

Dapat terlihat dari tabel di atas bahwa pengaturan lebih lanjut
mengenai pencatatan perjanjian lisensi diamanatkan untuk dibentuk
oleh Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Menteri. Di satu sisi, hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan
di antara keenam Undang-Undang terkait, namun Pokja hendak
berfokus untuk menganalisis ketepatan bentuk peraturan perundangundangan yang akhirnya dipilih, yaitu Peraturan Pemerintah. Dari
tabel di atas dapat dilihat bahwa amanat untuk mengatur lebih lanjut
ketentuan pencatatan perjanjian lisensi dalam bentuk Keputusan
Presiden terdapat dalam 3 (tiga) Undang-Undang yang ditetapkan
pada tahun 2000, di mana pada saat itu belum terdapat pembedaan
yang tegas antara Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa yang termasuk
ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah Peraturan
Presiden sementara Keputusan Presiden tidak menjadi bagian dari
hirarki peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu
keputusan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga kembali
menegaskan hal ini. Dengan demikian, dalam perkembangan saat ini,
pengaturan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi
memang tidak tepat apabila diatur melalui Keputusan Presiden.
Tersisa dua pilihan bentuk peraturan perundang-undangan
yang bisa digunakan jika merujuk pada amanat Undang-Undang, yakni
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Amanat untuk
mengatur menggunakan Peraturan Menteri nampak diberikan oleh 2
(dua) Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Paten serta
Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis. Hal ini dapat dipahami
mengingat pengaturan mengenai pencatatan perjanjian lisensi
bersifat teknis dan dalam hal ini ke-enam objek kekayaan intelektual
ini berada di bawah kewenangan menteri yang sama, yakni Menteri
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum. Meski
demikian, praktek untuk melakukan pendelegasian langsung dari
Undang-Undang kepada Menteri sebaiknya dihindari. Selain itu
karena peraturan pelaksana yang dibentuk melaksanakan beberapa
undang-undang sekaligus, diperlukan suatu pengaturan yang lebih
komprehensif terlebih dahulu sebagai pokok yang akan diturunkan ke
dalam langkah-langkah yang lebih teknis yang dapat diatur dengan
Peraturan Menteri.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa materi muatan PP No.
36/2018 Pencatatan Perjanjian Lisensi ini tidak bersifat terlalu teknis,
namun merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan umum
yang diberikan oleh keenam Undang-Undang yang menjadi dasar
pembentukkannya, yang dalam beberapa aspek memiliki variasi
antara satu dengan yang lainnya. PP No. 36/2018 ini karenanya dapat
menjadi pijakan yang lengkap dan jelas untuk diturunkan ke dalam
pengaturan yang lebih teknis. Dengan demikian, pilihan untuk
mengatur materi muatan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah
sudah merupakan pilihan yang tepat.
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C.4.4. Dimensi Potensi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan
Terdapat dua temuan terkait dengan potensi disharmoni yang
ditemukan dalam PP No. 36/2018 ini. Pertama adalah mengenai
substansi yang dilarang dalam perjanjian lisensi. Undang-Undang
mengamanatkan bahwa Menteri harus menolak permohonan
pendaftaran Perjanjian lisensi yang memuat substansi yang dilarang
ini (Lihat: Pasal 9 UU Rahasia Dagang, Pasal 36 UU Desain Industri,
Pasal 36 ayat (2) UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 83 ayat
(2) UU Hak Cipta) sehingga ini merupakan ketentuan yang sangat
penting yang menjadi panduan dalam pencatatan pendaftaran
perjanjian lisensi.
Sebagai Peraturan Pemerintah yang menjadi pelaksana dari 6
Undang-Undang sekaligus, ketentuan pada PP No. 36/2018 mengenai
substansi yang dilarang dalam perjanjian lisensi ini diatur dalam Pasal
6 PP No. 36/2018 yang memuat gabungan ketentuan yang ada dalam
keenam undang-undang dimaksud dengan rincian sebagaimana dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini:
No
1.

2.

3.

UndangUndang

Substansi Yang Dilarang
Dalam Perjanjian Lisensi

UndangUndang
Nomor 30
Tahun
2000
tentang
Rahasia
Dagang,
Undang
Nomor 31
Tahun
2000
tentang
Desain
Industri

Pasal 9
Ketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang
merugikan perekonomian
Indonesia
atau
mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat

UndangUndang
Nomor 32

Pasal 36
Ketentuan
dapat
menimbulkan akibat yang
merugikan perekonomian
Indonesia
atau
mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat yang
berlaku.
Pasal 28
ketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang

Pasal 6 PP
Pencatatan
Perjanjian Lisensi
Perjanjian Lisensi
dilarang
memuat
ketentuan
yang
dapat:
a. merugikan
perekonomian
Indonesia dan
kepentingan
nasional
Indonesia;
b. memuat
pembatasan
yang
menghambat
kemampuan
bangsa
Indonesia dalam
melakukan
pengalihan,
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No

UndangUndang

Substansi Yang Dilarang
Dalam Perjanjian Lisensi

Tahun
2000
tentang
Desain
Tata Letak
Sirkuit
Terpadu

merugikan
bagi
perekonomian
Indonesia
atau
mengakibatkan
persaingan usaha tidak
sehat sebagaimana diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 82
Perjanjian lisensi dilarang
memuat ketentuan yang:
(1) mengakibatkan kerugian
perekonomian Indonesia.
(2) bertentangan dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3) menjadi sarana untuk
menghilangkan
atau
mengambil alih seluruh hak
Pencipta atas Ciptaannya.
Pasal 78
dilarang memuat ketentuan
yang dapat merugikan
kepentingan
nasional
Indonesia atau memuat
pembatasan
yang
menghambat kemampuan
bangsa Indonesia dalam
melakukan
pengalihan,
penguasaan,
dan
pengembangan teknologi.
Pasal 42 dan Pasal 53
dilarang memuat ketentuan
baik yang langsung maupun
tidak
langsung
yang
menimbulkan akibat yang
merugikan perekonomian
Indonesia atau memuat
pembatasan
yang
menghambat kemampuan
bangsa Indonesia dalam

4.

UndangUndang
Nomor 28
Tahun
2014
tentang
Hak Cipta

5.

UndangUndang
Nomor 13
Tahun
2016
tentang
Paten

6.

UndangUndang
Nomor 20
Tahun
2016
tentang
Merek
dan
Indikasi
Geografis

Pasal 6 PP
Pencatatan
Perjanjian Lisensi
penguasaan,
dan
pengembangan
teknologi;
c. mengakibatkan
persaingan
usaha
tidak
sehat; dan/atau
d. bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan, nilainilai
agama,
kesusilaan, dan
ketertiban
umum.
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No

UndangUndang

Substansi Yang Dilarang
Dalam Perjanjian Lisensi

Pasal 6 PP
Pencatatan
Perjanjian Lisensi

menguasai
dan
mengembangkan teknologi

Dalam tabel di atas, nampak bahwa ketentuan Pasal 6 PP No.
36/2018 telah memuat hampir seluruh ketentuan mengenai
ketentuan yang dilarang dalam perjanijan lisensi, namun terdapat
satu ketentuan yang tidak ditemukan dalam Pasal 6 PP No. 36/2018
ini. Ketentuan itu adalah ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni larangan Perjanjian
Lisensi untuk memuat ketentuan yang “menjadi sarana untuk
menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas
Ciptaannya”. Pasal 6 PP No. 36/2018 Pencatatan Perjanjian Lisensi
perlu diperbaiki agar juga memuat ketentuan ini sehingga dapat
menjadi panduan yang lengkap bagi proses pencatatan perjanjian
lisensi dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
Temuan kedua terkait dengan potensi disharmoni peraturan
perundang-undangan adalah penggunaan istilah “Pencabutan
Pencatatan Perjanjian Lisensi” yang diatur dalam bagian 6 PP No.
36/2018. “Pencabutan” tidak ditemukan dalam keenam undangundang yang menjadi dasar pembentukan PP No. 36/2018 ini. Istilah
yang ditemukan adalah “pembatalan pendaftaran” atau “pencoretan
pendaftaran”, namun ini digunakan bukan terhadap perjanjian lisensi
melainkan terhadap hak kekayaan intelektual yang didaftarkan. Ini
dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2000 tentang Desain Industri, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan
Pasal 68 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk lebih
meningkatkan keharmonisan dan kepastian hukum, ada baiknya
istilah “Pencabutan” yang digunakan dalam Pasal 19 PP No. 36/2018
ini disesuaikan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam undangundang yang menjadi landasan pembentukkannya seperti
“pembatalan pendaftaran” atau “pencoretan pendaftaran” tentu
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dengan menimbang lebih jauh ketepatan dan konsekuensi hukum dari
istilah yang dipilih.
C.4.4.1. Dimensi Efektivitas
Temuan pada dimensi efektivitas terdapat pada Pasal 8
PP No. 36/2018 ini yang mengatur bahwa, “Dalam hal pemberi
Lisensi dan/atau penerima Lisensi: a. bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik
Indonesia; atau b. warga negara asing, permohonan
pencatatan perjanjian Lisensi harus diajukan melalui Kuasa”.
Dengan rumusan seperti ini, ketentuan ini membebankan
biaya lebih bagi pemohon pencatatan perjanjian lisensi warga
negara asing yang bertempat tinggal/berkedudukan tetap di
wilayah Negara Republik Indonesia karena harus mengajukan
permohonan melalui Kuasa. Semangat yang ada saat ini adalah
untuk menciptakan pelayanan publik yang tidak berbiaya
tinggi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 huruf b PP No.
36/2018 ini direkomendasikan untuk diubah agar dapat
menjadi lebih tepat sasaran.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka PP No.
36/2018 ini direkomendasikan untuk diubah. Perubahan PP No.
36/2018 tersebut mencakup penyempurnaan pengaturan atas
permasalahan yang dibahas pada bagian ini serta matriks analisis
dan evaluasi hukum sebagaimana terlampir pada dokumen ini.
C.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP No. 28/2019) ini
dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8
ayat (3) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak. PP No. 28/2019 ini bertujuan untuk melakukan
penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PP
No. 28/2019 ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
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2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hasil analisis dan evaluasi PP No. 28/2019 ini difokuskan pada
ketentuan-ketentuan mengenai PNBP yang berasal dari pelayanan
kekayaan intelektual yang diatur dalam Pasal 6 dengan rincian tarif
pada bagian lampiran. Pokja memberikan catatan pada ketentuan
Pasal 6 ayat (5) yang berkaitan erat dengan operasionalisasi ketentuan
Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP No. 28/2019 ini. Pokja secara
khusus menyoroti Ketentuan Pasal 6 ayat (2) mengenai pengecualian
biaya pengecualian kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten
kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah,
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta
serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dalam keadaan
tertentu, salah satunya ketika paten belum komersial. Dengan
dibentuknya Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat
dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan
Hak Cipta, ketentuan-ketentuan ini telah menjadi operasional.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka PP No.
28/2019 ini direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
C.4.6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara
Pengangkatan Konsultan Kekayaan intelektual;
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tentang Tata
Cara Pengangkatan Konsultan Kekayaan intelektual (Perpres No.
84/2006) ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal
13 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta dan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual
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lainnya. Pada bagian mengingat, disebutkan juga PP No. 2/2005
sehingga dapat dikatakan bahwa Perpres ini juga merupakan
pelaksanaan dari PP No. 2/2005.
Perpres ini secara garis besar hanya merupakan repetisi dari PP
No. 2/2005. hampir 80% materi dari Perpres ini tidak memuat
ketentuan yang menjabarkan secara mendetail pelaksanaan dari PP
No. 2/2005 melainkan hanya mengulang sambil merujuk pada
ketentuan PP No. 2/2005. Adapun Perpres ini berjumlah 8 Pasal.
Bagian yang betul-betul mengatur hal teknis untuk menjalankan PP
No. 2/2005 hanyalah mengenai Kartu Identitas Konsultan HKI (Pasal 67).
Dengan kondisi yang diterangkan di atas, perlu ditinjau ulang
kemanfaatan dari Perpres No. 84/2006 ini. Jika memang diperlukan
pengaturan teknis tatacara pengangkatan Konsultan HKI, maka isinya
harus betul-betul merupakan penjabaran teknis dari Peraturan
Pemerintahnya. Selain itu materi penjabaran teknis PP No. 2/2005 ini
sebetulnya lebih tepat diatur dalam bentuk Peraturan Menteri dan
bukan Peraturan Presiden. Sementara itu, Substansi pengaturan
mengenai kartu Identitas bisa digabungkan dengan ketentuan dalam
PP No. 2/2005. Catatan di atas dapat menjadi pertimbangan dalam
melakukan perubahan yang sudah selayaknya dilakukan terhadap
Perpres No. 84/2006 mengingat PP No. 2/2005 dan Perpres No.
84/2006 ini telah dicabut oleh PP nomor 100 Tahun 2021 tentang
Konsultan Kekayaan Intelektual.
C.4.7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian
Lisensi Kekayaan Intelektual;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan
Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Permenkumham No. 8/2016)
ini adalah peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan 6 UndangUndang di bidang kekayaan intelektual yakni Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang Nomor 31 Tahun
2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permenkumham No. 8/2016 ini
dibentuk sebelum ditetapkannya PP No. 36/2018 adalah peraturan
yang dibentuk untuk melaksanakan 6 Undang-Undang di bidang
kekayaan intelektual. Sama dengan PP No. 36/2018, Permenkumham
No. 8/2016 ini hanya mengatur pencatatan perjanjian lisensi terhadap
objek kekayaan intelektual yang berada di bawah lingkup kewenangan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.
Hasil analisis dan evaluasi Permenkumham No. 8/2016 ini
menunjukkan secara umum materi yang diatur dalam
Permenkumham No. 8/2016 ini telah diangkat ke dalam PP No.
36/2018 yang dibentuk pada tahun 2018. Pokja mencatat beberapa
temuan pada Dimensi Ketepatan Jenis dan Bentuk PUU dan Dimensi
Potensi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan.
Dimensi Ketepatan Jenis dan Bentuk PUU
Berbeda dengan PP No. 36/2018, Permenkumham No. 8/2016
ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek. Keenam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan
Permenkumham ini mengatur mengenai pencatatan perjanjian lisensi
dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut ke dalam bentuk
peraturan perundang-undangan (PUU) yang berbeda-beda
sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel Delegasi Pengaturan Lebih Lanjut mengenai
Pencatatan Perjanjian Lisensi
No.

Undang-Undang

Pasal

1.

Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang,
Undang Nomor 31 Tahun
2000
tentang
Desain
Industri

Pasal 9
ayat (3)

2.

Bentuk PUU yang
Diamanatkan
Diatur lebih lanjut
dengan
Keputusan
Presiden

Pasal
36 ayat
(3)
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No.

Undang-Undang

Pasal

3.

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2000 tentang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak
Cipta
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten

Pasal
28 ayat
(3)
Pasal
49
Pasal
83 ayat
(4)
Pasal
72

4.
5.

6.

Bentuk PUU yang
Diamanatkan

Diatur lebih lanjut
dengan
Peraturan
Pemerintah

Dapat terlihat dari tabel di atas bahwa pengaturan lebih
lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diamanatkan untuk
dibentuk oleh Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Ini
berarti sesungguhnya tidak ada Undang-Undang yang
mengamanatkan pengaturan lebih lanjut ini langsung ke dalam
Peraturan Menteri. Ini berarti pengaturan syarat dan tata cara
permohonan pencatatan perjanjian lisensi seharusnya tidak
langsung dilakukan melalui Permenkumham tetapi melalui
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terlebih dahulu.
Materi yang diatur di dalam Permenkumham No. 8/2016 ini
karenanya terdiri dari dua jenis materi: Pertama, materi yang
selayaknya diatur dalam bentuk Peraturan-Pemerintah terlebih
dahulu, yaitu materi yang bersifat lebih umum (dan ini kemudian
saat ini telah diangkat pengaturannya ke dalam PP No. 36/2018);
Kedua, materi yang bersifat sangat teknis, misalnya format-format
surat permohonan atau pernyataan yang memang cocok diatur di
dalam Peraturan Menteri. Dengan terbitnya PP No. 36/2018, maka
Permenkumham No. 8/2016 ini perlu diubah agar dapat menjadi
tepat sasaran, yakni berfokus mengatur hal-hal yang sangat teknis
apabila memang masih diperlukan, sementara ketentuan-ketentuan
yang bersifat umum cukup diatur dalam PP No. 36/2018.
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Dimensi Potensi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan
Potensi disharmoni dalam Permenkumham No. 8/2016 ini
terdapat pada 3 (tiga) ketentuan mengenai jangka waktu-jangka
waktu yang juga kemudian diatur dalam PP No. 36/2018 sebagai
berikut:
Perbandingan Pengaturan Pada
Permenkumham No. 8/2016 dan PP No. 36/2018
No.
1.

2.

3.

Materi

Permenkumham
Nomor 8 Tahun 2016

PP nomor 36
Tahun 2018

Jangka
waktu
pemeriksaan
kesesuaian
dokumen
permohonan
Jangka waktu bagi
pemohon
untuk
memperbaiki
kelengkapan
dokumen

Pasal 7 ayat (3)
10 (Sepuluh) hari

Pasal 13 ayat (1)
5 (lima) hari

Pasal 8 ayat (1)
10 (sepuluh) hari

Pasal 14 ayat (1)
30 (tiga puluh) hari

Jangka
waktu
berlakunya
pencatatan
perjanjian lisensi

Pasal 10 ayat (1)
berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 17 ayat (1)
berlaku
untuk
jangka
waktu
selama perjanjian
Lisensi berlaku

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan pengaturan
mengenai jangka waktu pemeriksaan kesesuaian dokumen
permohonan, jangka waktu bagi pemohon memperbaiki kelengkapan
dokumen dan jangka waktu berlakunya pencatatan perjanjian lisensi.
Pada PP No. 36/2018 yang diterbitkan setelah Permenkumham No.
8/2016, perubahan jangka waktu yang dilakukan menunjukkan
adanya semangat untuk mempercepat proses pelayanan publik,
meminimalisir biaya, dan memberi kemudahan bagi pemohon yang
hendak mengajukan pencatatan perjanjian lisensi. Dalam konteks ini
berlaku asas lex superior derogate legi inferiori dan lex posterior
derogate legi priori, di mana ketentuan di dalam PP No. 36/2018
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mengesampingkan ketentuan dalam Permenkumham No. 8/2016.
Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam Permenkumham ini
yang memiliki potensi disharmoni perlu diselaraskan dengan
ketentuan dalam PP No. 36/2018 .
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka
Permenkumham No. 8/2016 ini direkomendasikan untuk diubah.
Perubahan Permenkumham tersebut mencakup penyempurnaan
pengaturan atas permasalahan yang dibahas pada bagian ini serta
matriks analisis dan evaluasi hukum sebagaimana terlampir pada
dokumen ini.
C.4.8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun
2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara
Elektronik;
Dengan adanya tuntutan kemajuan sistem pendaftaran
kekayaan intelektual yang terintegrasi, cepat, efektif, efisien dan
untuk memudahkan masyarakat pribadi, kelompok, ataupun badan
dalam mengajukan kekayaan intelektual, maka diterbitkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016
Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara
Elektronik (Permenkumham No. 42/2016)
Dalam pelaksanaannya di masa transisi masih diperlukan
sosialisasi dan penjelasan kepada daerah terutama di daerah yang
sulit terjangkau informasi dan internet. Di sinilah fungsi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat
diandalkan. Sebagai agen yang memiliki tugas untuk memberikan
pelayanan permohonan Kekayaan intelektual di daerah, peran besar
dipegang oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAk Asasi
Manusia dengan disokong oleh Ditjen KI sebagai unit yang memegang
tusi besar dalam hal kekayaan intelektual. Salah satu upaya
Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen KI memberikan
sosialisasi atau diseminasi mengenai kekayaan intelektual adalah
dengan diterbitkan Modul Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek dan
Indikasi Geografi. Modul ini telah disebarkan dan dapat diunduh
melalui website http://jdih.dgip.go.id/. Modul yang disusun pada
tahun 2019 dan tercatat dalam website diunggah pada 27 April 2020
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ini bertujuan memberikan suatu pemahaman modul kepada pegawai
di kanwil kemenkumham seluruh pelosok negeri terutama pegawai
yang membidangi kekayaan intelektual. Akan tetapi, dengan
keterbukaan informasi ini juga modul dapat diunduh bebas oleh
siapapun untuk memberikan kemudahan kepada orang, kelompok,
atau badan yang ingin mengetahui lebih detail tentang Merek dan
Indikasi Geografis berikut cara pendaftarannya.
Komitmen dalam rangka melaksanakan pelayanan secara
elektronik telah dituangkan dalam Permenkumham No. 42/2016.
Dengan berjalannya waktu pelayanan kekayaan intelektual yang
dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM semakin memfokuskan
untuk dilaksanakan secara elektronik.
Dengan adanya sistem pelayanan permohonan secara elektronik
tentunya pelayanan menjadi semakin efisien dan efektif. Efisien
karena tidak diperlukan berkas yang bertumpuk dan efisien karena
lebih cepat dalam proses dari satu proses ke proses lainnya. Dan jika
dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan bersama oleh
petugas melalui website tanpa harus saling menunggu berkas fisik.
Resiko berkas hilang ataupun terselip pun menjadi terminimalisir.
Tentunya pelaksanaan permohonan secara elektronik ini perlu
didukung oleh teknologi yang aman agar tidak mudah terjadi
kerusakan sistem atau serangan dunia maya karena dokumen yang
diajukan dalam permohonan merupakan dokumen penting. Selain itu
dari sisi masyarakat dalam hal ini pemohon, dengan adanya sistem
pelayanan secara elektronik ini juga memudahkan pemohon dalam
memantau sejauh mana proses permohonan yang mereka ajukan.
Dari hasil analisis dan evaluasi hukum diperoleh bahwa
pengaturan pelayanan permohonan kekayaan intelektual secara
elektronik telah diatur dengan lengkap dan sistematis dalam
Permenkumham No. 42/2016. Permenkumham No. 42/2016 ini telah
mengakomodir adanya kebutuhan pengaturan mengenai
elektronisasi sistem dalam permohonan kekayaan intelektual
sehingga direkomendasikan tetap, hanya saja dalam analisis dan
evaluasi hukum didapatkan beberapa hal dan ketentuan yang masih
diperlukan kejelasan rumusan.
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C.4.9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun
2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
Pusat Data Kekayan Intelektual Komunal (KIK) telah disediakan
oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui website
https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/. PSl 23 Oktober 2021
Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Pembaruan Aplikasi
Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. Data Kekayaan
Intelektual. PEmbaruan ini berkomitmen untuk mengintegrasi Data
KIK yang selama ini ada di beberapa kementerian, sehingga
diharapkan Pusat Data ini menjadi Satu Data dalam Data KIK. Pusat
Data ini juga bertujuan memperkuat bukti kepemilikan KIK dan
mempromosikan budaya Indonesia. Selain itu dalam website ini,
Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Kekayaan
Intelektual juga menyebutkan keterkaitan dengan instansi/lembaga
terkait yaitu: Kemendikbud, Kemenkopolhukam, KLHK, Kementan,
dan LIPI. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terdiri dari:
1.
2.
3.
4.

Ekspresi Budaya Nasional,
Pengetahuan Tradisional,
Potensi Indikasi Geografis, dan
Sumber Daya Genetik.
Pengaturan mengenai Data Kekayaan Intelektual telah diatur
oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13
Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
(Permenkumham No. 13/2017).
Dalam konsideran menimbang Permenkumham No. 13/2017 ini
menyebutkan pentingnya dilakukan inventarisasi Data Kekayaan
Intelektual, yaitu:

1.

keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk
pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber
daya genetik, dan potensi indikasi geografis merupakan modal
dasar pembangunan nasional; dan
2. pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber
daya genetik, dan potensi indikasi geografis perlu dilindungi,
dilestarikan, dikembangkan dan atau dimanfaatkan.
Dalam konsideran mengingat disebutkan:
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1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara
2. 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 Keanekaragaman Hayati)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Dari 7 dasar hukum pembentukan Permenkumham ini diperoleh
beberapa hal yaitu:
1. Bahwa adalah tugas Kementerian Hukum dan HAM untuk
melaksanakan Pendataan KIK
2. Bahwa perlindungan KIK sangat diperlukan untuk keuntungan
negara atas pemanfaatan penggunaannya.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa
Permenkumham No. 13/2017 telah mengakomodir kebutuhan
pendataan kekayaan intelektual komunal sehingga rekomendasinya
adalah tetap. Akan tetapi terdapat beberapa hasil analisis dimana
diperlukan penjelasan atau perlu memberikan batasan mengenai
beberapa pengaturan yaitu dalam mengenai bentuk ekspresi lainnya
sesuai perkembangan (Pasal 4), pembatasan sumber daya alam yang
termasuk kekayaan intelektual komunal, dan beberapa singkatan yang
tidak diberikan kepanjangannya terlebih dahulu.
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D.

Dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terhadap Pengaturan Mengenai kekayaan Intelektual

Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan
kerja yang seluas luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang
layak.57 Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait
dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit
memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha,
persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan,
dan kawasan ekonomi.58 Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan strategis
penciptaan kerja tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah berbagai
Undang-Undang terkait, yakni diantaranya adalah Undang-Undang yang
berkaitan dengan kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai kekayaan
intelektual yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah beberapa
ketentuan pada Undang-undang Paten, Undang-undang Merek dan Indikasi
Geografis, dan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman. Adapun
dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibahas pada sub bab ini adalah
perubahan pengaturan mengenai paten, merek dan indikasi geografis, serta
perlindungan varietas tanaman pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta
Kerja.
D.1. Perubahan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Paten dalam UndangUndang Cipta Kerja
Pengaturan pada Undang-undang Paten yang diubah dengan Pasal
107 Undang-Undang Cipta Kerja adalah adalah mengenai definisi paten dan
paten sederhana, kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk
atau menggunakan proses di Indonesia, lisensi-wajib bersifat non-eksklusif,
perubahan pengaturan mengenai paten sederhana, serta pengumuman
permohonan paten sederhana. Perubahan tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan pengundangan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
57
58

Penjelasan Umum Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ibid.
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Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pemberian Lisensi-Wajib Paten. Adapun detail perubahan pengaturan
sebagaimana dimaksud dijelaskan pada tabel berikut:
No

Undang-Undang Paten

1. Pasal 3 Undang-Undang
Paten
(1) Paten sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 2 huruf a
diberikan
untuk
Invensi yang baru,
mengandung
langkah inventif, dan
dapat
diterapkan
dalam industri.
(2) Paten
sederhana
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal 2 huruf b
diberikan
untuk
setiap Invensi baru,
pengembangan dari
produk atau proses
yang telah ada, dan
dapat
diterapkan
dalam industri.

Undang-Undang
Cipta Kerja
Ketentuan pasal 3
Undang-Undang Paten
yang diubah dalam
Pasal 107 angka 1
Undang-Undang Cipta
Kerja
(1) Paten sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 2 huruf a
diberikan
untuk
Invensi yang baru,
mengandung
langkah
inventif,
dan
dapat
diterapkan dalam
industri.
(2) Paten
sederhana
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 2 huruf b
diberikan
untuk
setiap Invensi baru,
pengembangan dari
produk atau proses
yang telah ada,
memiliki kegunaan
praktis, serta dapat
diterapkan dalam
industri.
(3) Pengembangan dari
produk atau proses
yang telah ada
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. produk
sederhana;

Dampak Pengaturan
Pasal 107 angka 1
Undang-Undang Cipta
Kerja ini memperluas
kriteria
paten
sederhana
dengan
penambahan
unsur
kegunaan praktis. Selain
itu
Undang-Undang
Cipta
Kerja
menambahkan
ketentuan
mengenai
ruang
lingkup
pengembangan
dari
produk atau proses
yang telah ada pada
paten sederhana.
Peraturan
pelaksana
yang terdampak atas
Pasal 107 angka 1
Undang-Undang Cipta
Kerja
ini
adalah
Peraturan
Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 tentang
Permohonan
Paten.
Pasal 107 angka 1
Undang-Undang Cipta
Kerja tersebut Sudah
ditindaklanjuti dengan
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 13
Tahun 2021 Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
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No

Undang-Undang Paten

2. Pasal 20 Undang-Undang
Paten
sebelum
Perubahan
(1) Pemegang
Paten
wajib
membuat
produk
atau
menggunakan proses
di Indonesia.
(2) Membuat
produk
atau menggunakan
proses sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) harus menunjang
transfer teknologi,
penyerapan investasi
dan/atau penyediaan
lapangan kerja.

Undang-Undang
Cipta Kerja
b. proses
sederhana;
atau
c. metode
sederhana.
Pasal 107 angka 2
Undang-Undang Cipta
Kerja
(1) Paten
wajib
dilaksanakan
di
Indonesia.
(2) Pelaksanaan Paten
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), ialah sebagai
berikut:
a. pelaksanaan
Paten-produk
yang
meliputi
membuat,
mengimpor,
atau
melisensikan
produk
yang
diberi Paten;
b. pelaksanaan
Paten-proses
yang
meliputi
membuat,
melisensikan,
atau mengimpor
produk
yang
dihasilkan dari
proses
yang
diberi
Paten;
atau
c. pelaksanaan
Paten-metode,
sistem,
dan
penggunaan
yang
meliputi
membuat,

Dampak Pengaturan
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten.
Pasal 107 angka 2
Undang-Undang Cipta
Kerja ini menghapus
kewajiban
membuat
produk serta transfer
teknologi, penyerapan
investasi
dan/atau
penyediaan lapangan
kerja. Perubahan Pasal
20 UU Paten tersebut
dilakukan
dilakukan
karena
dianggap
menghambat investasi
dan implementasinya
yang
menyulitkan.
Selain itu Pasal 20
tersebut juga dianggap
bertentangan dengan
Pasal
27
TRIPs
Agreement.
UndangUndang Cipta Kerja juga
menambahkan
pengaturan mengenai
jenis
pelaksanaan
paten: yakni paten
produk, paten proses
dan paten metode.
Peraturan
pelaksana
yang terdampak atas
Pasal 107 angka 2
Undang-Undang Cipta
Kerja
ini
adalah
Peraturan
Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 tentang
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No

Undang-Undang Paten

Undang-Undang
Cipta Kerja
mengimpor,
atau
melisensikan
produk
yang
dihasilkan dari
metode, sistem,
dan penggunaan
yang
diberi
Paten.

3. Pasal 82 Undang-Undang
Paten
sebelum
Perubahan
(1)
Lisensi-wajib
merupakan Lisensi
untuk melaksanakan
Paten
yang
diberikan
berdasarkan
Keputusan Menteri
atas
dasar
permohonan
dengan alasan:
a. Pemegang Paten
tidak
melaksanakan
kewajiban untuk
membuat produk
atau
menggunakan
proses
di
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal 20 ayat (1)
dalam
jangka
waktu 36 (tiga

Dampak Pengaturan
Permohonan
Paten.
Pasal 107 angka 2
Undang-Undang Cipta
Kerja tersebut sudah
ditindaklanjuti dengan
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 13
Tahun 2021 Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten.
Pasal 107 angka 3
Undang-Undang Cipta
Kerja ini mengubah
alasan
pemberian
lisensi wajib paten
sebagaimana
diatur
pada Pasal 82 huruf a.
Dengan
pengaturan
baru ini, kondisi bahwa
pemegang paten tidak
membuat produk serta
transfer
teknologi,
penyerapan investasi
dan/atau penyediaan
lapangan kerja, tidak
dapat lagi digunakan
sebagai
alasan
permohonan
lisensi
wajib
paten.
Pengaturan
ini
merupakan konsekuensi
atas Pasal 107 angka 2
UU CIker.

Pasal 107 angka 3
Undang-Undang Cipta
Kerja
(1) Lisensi-wajib
merupakan Lisensi
untuk
melaksanakan
Paten
yang
diberikan
berdasarkan
Keputusan Menteri
atas
dasar
permohonan
dengan alasan:
a. Paten
tidak
dilaksanakan di
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 20 dalam
jangka waktu 36
(tiga
puluh
enam)
bulan
setelah
diberikan paten; Peraturan
pelaksana
b. Paten
telah yang terdampak atas
dilaksanakan
Pasal 107 angka 3
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No

Undang-Undang Paten

puluh
enam)
bulan
setelah
diberikan paten;
b. Paten
telah
dilaksanakan oleh
pemegang paten
atau
penerima
Lisensi
dalam
bentuk
dan
dengan cara yang
merugikan
kepentingan
masyarakat; atau;
c. Paten
hasil
pengembangan
dari paten yang
telah diberikan
sebelumnya tidak
bisa dilaksanakan
tanpa
menggunakan
Paten pihak lain
yang masih dalam
pelindungan.
(2) Permohonan Lisensiwajib sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai biaya.
4. Pasal
122
UndangUndang Paten sebelum
Perubahan
(1) Paten
sederhana
diberikan
hanya
untuk satu Invensi.
(2) Permohonan
pemeriksaan
substantif atas paten
sederhana
dapat
dilakukan
bersamaan dengan
pengajuan
Permohonan Paten

Undang-Undang
Cipta Kerja
oleh Pemegang
Paten
atau
penerima Lisensi
dalam bentuk
dan dengan cara
yang merugikan
kepentingan
masyarakat;
atau
c. Paten
hasil
pengembangan
dari Paten yang
telah diberikan
sebelumnya
tidak
bisa
dilaksanakan
tanpa
menggunakan
Paten pihak lain
yang
masih
dalam
pelindungan.
(2) Permohonan
Lisensi-wajib
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) dikenai
biaya.
Pasal 107 angka 4
Undang-Undang Cipta
Kerja
(1) Paten sederhana
diberikan
hanya
untuk satu Invensi.
(2) Permohonan
Pemeriksaan
Substantif
atas
Paten sederhana
dilakukan
bersamaan dengan
pengajuan
Permohonan Paten

Dampak Pengaturan
Undang-Undang Cipta
Kerja
ini
adalah
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 30
Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib
Paten.
Pasal 107 angka 3
Undang-Undang Cipta
Kerja tersebut sudah
ditindaklanjuti dengan
dengan
Peraturan
Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Nomor 14 Tahun 2021
Tentang
Perubahan
Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 30
Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemberian
Lisensi-Wajib Paten.

Pasal 107 angka 4
Undang-Undang Cipta
Kerja
mengubah
ketentuan
mengenai
permohonan
Pemeriksaan Substantif
atas Paten sederhana
dimana
pengajuan
permohonan substantif
paten sederhana wajib
dilakukan bersamaan
dengan
pengajuan
Permohonan
Paten.
Namun yang menjadi
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No

Undang-Undang Paten

Undang-Undang
Cipta Kerja

Dampak Pengaturan

sederhana
atau
sederhana dengan persoalan, ketentuan
paling lama 6 (enam)
dikenai biaya.
Pasal 107 angka 4 ayat 3
bulan
terhitung (3) Apabila
Undang-Undang Cipta
sejak
Tanggal
permohonan
Kerja
ini
tetap
Penerimaan
pemeriksaan
menyebutkan batasan
Permohonan Paten
substantif
atas waktu pada ayat 2,
sederhana dengan
Paten sederhana padahal batasan waktu
dikenai biaya.
tidak
dilakukan paling lama 6 bulan
(3) Apabila
dalam batas waktu pada ayat 2 telah
permohonan
sebagaimana
dihapus. Oleh karena itu
pemeriksaan
dimaksud
pada ketentuan Pasal 107
substantif atas paten
ayat (2) atau biaya angka 4 tersebut perlu
sederhana
tidak
pemeriksaan
disempurnakan
dilakukan
dalam
substantif
atas rumusannya. Dengan
batas
waktu
Paten sederhana perubahan pengaturan
sebagaimana
tidak
dibayar, tersebut
proses
dimaksud pada ayat
Permohonan Paten permohonan
dan
(2)
atau
biaya
sederhana
pemeriksaan
paten
pemeriksaan
dianggap
ditarik sederhana
menjadi
substantif atas Paten
kembali.
lebih cepat daripada
sederhana
tidak
sebelumnya.
dibayar,
Permohonan Paten
Peraturan
pelaksana
sederhana dianggap
yang terdampak atas
ditarik kembali.
Pasal 107 angka 4
Undang-Undang Cipta
Kerja
ini
adalah
Peraturan
Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 tentang
Permohonan
Paten.
Pasal 107 angka 4
Undang-Undang Cipta
Kerja tersebut sudah
ditindaklanjuti dengan
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 13
Tahun 2021 Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
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No

Undang-Undang Paten

Undang-Undang
Cipta Kerja

Dampak Pengaturan
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten.

5. Pasal
123
UndangUndang Paten sebelum
Perubahan
(1) Pengumuman
Permohonan Paten
sederhana dilakukan
paling lambat 7
(tujuh) Hari setelah 3
(tiga)
bulan
terhitung
sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan paten
sederhana.
(2) Pengumuman
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan
selama 2 (dua) bulan
terhitung
sejak
tanggal
diumumkannya
Permohonan Paten
sederhana.
(3) Pemeriksaan
substantif
atas
Permohonan paten
sederhana dilakukan
setelah jangka waktu
pengumuman
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) berakhir.

Pasal 107 angka 5
Undang-Undang Cipta
Kerja
(1) Pengumuman
Permohonan
Paten sederhana
dilakukan paling
lambat 14 (empat
belas)
Hari
terhitung
sejak
Tanggal
Penerimaan
Permohonan
Paten sederhana.
(2) Pengumuman
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
selama 14 (empat
belas) hari kerja
terhitung
sejak
tanggal
diumumkannya
Permohonan
Paten sederhana.
(3) Pemeriksaan
substantif
atas
Permohonan
Paten sederhana
dilakukan setelah
jangka
waktu
pengumuman
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) berakhir.

Pasal 107 angka 5
Undang-Undang Cipta
Kerja
mempercepat
jangka
waktu
pengumuman
permohonan
paten
sederhana
menjadi
paling lambat 14 hari
sejak
Tanggal
Penerimaan
Permohonan
Paten
sederhana. Selanjutnya
pelaksanaan
pengumuman tersebut
dilakukan selama 14
(empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal
diumumkannya
Permohonan
Paten
sederhana. Sementara
adanya
keberatan
langsung
dijadikan
sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
pemeriksaan substantif.
Dengan
perubahan
pengaturan
tersebut
proses
permohonan
dan pemeriksaan paten
sederhana
menjadi
lebih cepat daripada
sebelumnya.
Peraturan
pelaksana
yang terdampak atas
Pasal 107 angka 5
Undang-Undang Cipta
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No

Undang-Undang Paten

Undang-Undang
Cipta Kerja
(4) Dikecualikan
terhadap
ketentuan dalam
Pasal 49 ayat (3)
dan ayat (4),
bahwa keberatan
terhadap
Permohonan
Paten sederhana
langsung
digunakan sebagai
tambahan bahan
pertimbangan
dalam
tahap
pemeriksaan
substantif.

6. Pasal
124
UndangUndang Paten sebelum
Perubahan
(1) Menteri
wajib
memberikan
keputusan
untuk
menyetujui
atau
menolak
Permohonan paten
sederhana
paling
lama 12 (dua belas)
bulan
terhitung
sejak
tanggal
penerimaan
Permohonan Paten
sederhana.
(2) Paten
sederhana
yang diberikan oleh
Menteri dicatat dan
diumumkan melalui
media
elektronik

Dampak Pengaturan
Kerja
ini
adalah
Peraturan
Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 tentang
Permohonan
Paten.
Pasal 107 angka 5
Undang-Undang Cipta
Kerja tersebut sudah
ditindaklanjuti dengan
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 13
Tahun 2021 Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten.
Pasal 107 angka 6
Undang-Undang Cipta
Kerja
mempercepat
proses
permohonan
Paten
Sederhana
menjadi paling lama 6
bulan sejak tanggal
penerimaan
Permohonan
Paten
sederhana (sebelumnya
paling lama 12 bulan).
Dengan
perubahan
pengaturan
tersebut
proses
permohonan
dan pemeriksaan paten
sederhana
menjadi
lebih cepat daripada
sebelumnya.

Pasal 107 angka 6
Undang-Undang Cipta
Kerja
(1) Menteri
wajib
memberikan
keputusan untuk
menyetujui atau
menolak
Permohonan
Paten sederhana
paling lama 6
(enam)
bulan
terhitung
sejak
tanggal
penerimaan
Permohonan
Paten sederhana.
(2) Paten sederhana
yang
diberikan
oleh
Menteri Peraturan
pelaksana
dicatat
dan yang terdampak atas
diumumkan
Pasal 107 angka 5
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No

Undang-Undang Paten

Undang-Undang
Cipta Kerja

Dampak Pengaturan

dan/atau
media
melalui
media Undang-Undang Cipta
non-elektronik.
elektronik
Kerja
ini
adalah
(3) Menteri
dan/atau media Peraturan
Menteri
memberikan
non-elektronik.
Hukum dan Hak Asasi
sertifikat
paten (3) Menteri
Manusia Nomor 38
sederhana kepada
memberikan
Tahun 2018 tentang
Pemegang
Paten
sertifikat
Paten Permohonan
Paten.
sederhana sebagai
sederhana kepada Pasal 107 angka 5
bukti hak.
Pemegang Paten Undang-Undang Cipta
sederhana sebagai Kerja tersebut sudah
bukti hak.
ditindaklanjuti dengan
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 13
Tahun 2021 Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38
Tahun 2018 Tentang
Permohonan Paten.

D.2. Perubahan Beberapa ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Pengaturan pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang
diubah dengan Pasal 108 Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai
alasan-alasan yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan
dengan penambahan syarat merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu
apabila mengandung bentuk yang bersifat fungsional, ketentuan
pemeriksaan substantif dalam permohonan pendaftaran Merek yang lebih
dipersingkat prosesnya, menghapus perintah untuk mengatur ketentuan
lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa, dan
menghapus ketentuan jika merek tidak diambil dalam 18 bulan maka
dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.
Perubahan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis oleh
Undang-Undang Cipta Kerja juga ditindaklanjuti dengan pengundangan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
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Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dengan ditetapkannya
Undang-Undang Cipta Kerja dimana dalam Pasal 108 mengubah beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini
berdampak pada pengaturan Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis dan peraturan pelaksananya. Perubahan ketentuan Pasal 23 ayat
(5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis oleh Undang-Undang
Cipta Kerja mengenai jangka waktu pemeriksaan substantif dari
sebelumnya paling lama 150 hari menjadi paling lama 30 hari harus
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.59 Mengingat
pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa
Merek merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menentukan
pemberian hak atas merek. Penyingkatan waktu ini tentunya diharapkan
dapat mengefisienkan waktu sebagai bentuk pelayanan yang cepat bagi
masyarakat. Namun demikian perlu dipastikan keterkaitan dengan
ketentuan lain dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis,
misalnya terkait dengan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis yang mengatur mengenai permohonan perpanjangan
yang diberikan masa tenggang (grace period) bagi permohonan
perpanjangan merek yang berakhir jangka waktu pelindungannya. Kondisi
ini tentu akan membawa dampak pada materi pemeriksaan substantif jika
tidak dilakukan dengan hati-hati yang kedepannya berpotensi terjadi
duplikasi merek terdaftar, yang lebih jauh lagi berpotensi menimbulkan
konflik atau sengketa hak atas merek baik di Komisi Banding dan/atau
Pengadilan.
Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga mencabut ketentuan Pasal
23 ayat (8) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan Pasal
23 secara umum mengatur mengenai pemeriksaan substantif merek yang
dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek, sementara ayat (8)
yang dicabut mengatur ketentuan delegasi mengenai tenaga ahli
pemeriksa Merek di luar Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek diatur
dengan Peraturan Menteri. Walaupun Peraturan Menteri sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 23 ayat (8) hingga saat ini belum terbentuk, namun
demikian penghapusan ketentuan ayat (8) berpotensi ketentuan ayat
59

Gunawan Suryomurcitro, disampaikan pada “Rapat Narasumber Dalam Rangka
Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual”, 8 September 2021.
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sebelumnya menjadi tidak operasional. Ketentuan mengenai tenaga ahli
pemeriksa merek di luar Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek tersebut
muncul karena kondisi pada saat itu terjadi penumpukan (backlog)
permohonan pendaftaran Merek dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu
oleh Pemeriksa Merek yang ada pada saat itu, sehingga tenaga ahli di luar
Pemeriksa Merek dianggap sebagai solusi tepat pada saat itu untuk
mempercepat pemeriksaan substantif merek.60 Oleh karena itu, perlu
dilakukan penelusuran atau kajian lebih lanjut ketercapaian tujuan
pembentukan norma tersebut dengan situasi dan kondisi saat ini. Terkait
dengan dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan pelaksana
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada prinsipnya ketentuan
perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun
2016 tentang Pendaftaran Merek. Adapun detail perubahan pengaturan
sebagaimana dimaksud dijelaskan pada tabel berikut:
No
1.

Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis

Undang-Undang
Cipta Kerja

Dampak Pengaturan

Pasal
20
UndangUndang Merek dan
Indikasi Geografis

Ketentuan pasal 20
Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis
yang diubah dalam Pasal
108 angka 1 UndangUndang Cipta Kerja.
Merek tidak dapat
didaftar jika:
a. bertentangan dengan
ideologi
negara,
peraturan perundanganundang,
moralitas,
agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum;
b.
sama
dengan,
berkaitan dengan, atau
hanya menyebut barang
dan/atau jasa yang
dimohonkan

Penambahan syarat
merek yang tidak
dapat didaftarkan
apabila
mengandung bentuk
yang
bersifat
fungsional.
Peraturan pelaksana
yang terdampak atas
Pasal 108 angka 1
Undang-Undang
Cipta Kerja ini adalah
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor 67 Tahun
2016
tentang
Pendaftaran Merek.
Pasal 108 angka 1

Merek tidak dapat
didaftar jika:
a. bertentangan dengan
ideologi
negara,
peraturan perundangundangan, moralitas,
agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum;
b.
sama
dengan,
berkaitan dengan, atau
hanya
menyebut
barang dan/atau jasa
yang
dimohonkan
pendaftarannya;
c. memuat. unsur yang

60

Ibid.
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No

2.

Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis

Undang-Undang
Cipta Kerja

dapat
menyesatkan
masyarakat
tentang
asal, kualitas, jenis,
ukuran, macam, tujuan
penggunaan
barang
dan/atau jasa yang
dimohonkan
pendaftarannya atau
merupakan
nama
varietas tanaman yang
dilindungi untuk barang
dan/atau jasa yang
sejenis;
d. memuat keterangan
yang
tidak
sesuai
dengan
kualitas,
manfaat, atau khasiat
dari barang dan/atau
jasa yang diproduksi;
e. tidak memiliki daya
pembeda; dan/atau
f. merupakan nama
umum
dan/atau
lambang milik umum.

pendaftarannya;
c. memuat unsur yang
dapat
menyesatkan
masyarakat tentang asal,
kualitas, jenis, ukuran,
macam,
tujuan
penggunaan
barang
dan/atau jasa yang
dimohonkan
pendaftarannya
atau
merupakan
nama
varietas tanaman yang
dilindungi untuk barang
dan/atau jasa yang
sejenis;
d. memuat keterangan
yang tidak sesuai dengan
kualitas, manfaat, atau
khasiat dari barang
dan/atau jasa yang
diproduksi;
e. tidak memiliki daya
pembeda;
f.
merupakan nama
umum
dan/atau
lambang milik umum;
dan/atau
g. mengandung bentuk
yang bersifat fungsional.

Undang-Undang
Cipta Kerja tersebut
sudah ditindaklanjuti
dengan Peraturan
Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Nomor 12 Tahun
2021
tentang
Perubahan
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor 67 Tahun
2016
tentang
Pendaftaran Merek

Pasal 23
(1)
Pemeriksaan
substantif merupakan
pemeriksaan
yang
dilakukan
oleh
Pemeriksa
terhadap
permohonan
pendaftaran Merek.
(2) Segala keberatan
dan/atau
sanggahan
sebagaimana dimaksud

Pasal 23
(1)
Pemeriksaan
substantif merupakan
pemeriksaan
yang
dilakukan
oleh
Pemeriksa
terhadap
Permohonan
pendaftaran Merek.
(2) Segala keberatan dan
atau
sanggahan
sebagaimana dimaksud

1. sudah tidak diatur
bila ada keberatan
setelah masa waktu
pengumuman
(dulunya 30 hari),
yang ada hanya
selama masa waktu
pengumuman,
dengan pemeriksaan
substantif dari 150
hari jadi hanya 30

Dampak Pengaturan
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No

Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis

Undang-Undang
Cipta Kerja

dalam Pasal 16 dan
pasal
17
menjadi
pertimbangan dalam
pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Dalam hal tidak
terdapat
keberatan
dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga
puluh) Hari terhitung
sejak
tanggal
berakhirnya
pengumuman,
dilakukan pemeriksaan
substantif
terhadap
Permohonan.
(4) Dalam hal terdapat
keberatan dalam jangka
waktu paling lama 30
(tiga
puluh)
Hari
terhitung sejak tanggal
berakhirnya
batas
waktu
penyampaian
sanggahan,
sebagaimana dimaksud
dalam
pasal
17,
dilakukan pemeriksaan
substantif
terhadap
permohonan.
(5)
Pemeriksaan
substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
dan
ayat
(4)
diselesaikan
dalam
jangka waktu paling
lama 150 (seratus lima
puluh) Hari.
(6)
Dalam
hal
diperlukan
untuk
melakukan

dalam Pasal 16 dan Pasal
17
menjadi
pertimbangan
dalam
pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Dalam hal tidak
terdapat
keberatan
terhitung sejak tanggal
berakhirnya
pengumuman, dilakukan
pemeriksaan substantif
terhadap Permohonan.
(4)
Pemeriksaan
substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diselesaikan
dalam
jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh)
Hari.
(5) Dalam hal terdapat
keberatan dalam jangka
waktu paling lama 30
(tiga
puluh)
Hari
terhitung sejak tanggal
berakhirnya batas waktu
penyampaian sanggahan
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
17,
dilakukan pemeriksaan
substantif
terhadap
Permohonan.
(6)
Pemeriksaan
substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)
diselesaikan
dalam
jangka waktu paling
lama
90
(sembilan
puluh) Hari.
(7) Dalam hal diperlukan
untuk
melakukan

Dampak Pengaturan
hari,
2. bila ada keberatan
30 hari sejak batas
waktu penyampaian
sanggahan
pemeriksaan
substantif dari 150
hari menjadi 90 hari.
3. menghapus ayat 8
mengenai ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tenaga
ahli
pemeriksa
Merek
di
luar
Pemeriksa
diatur
dlm Permen

Peraturan pelaksana
yang terdampak atas
Pasal 108 angka 1
Undang-Undang
Cipta Kerja ini adalah
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor 67 Tahun
2016
tentang
Pendaftaran Merek.
Pasal 108 angka 1
Undang-Undang
Cipta Kerja tersebut
sudah ditindaklanjuti
dengan Peraturan
Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Nomor 12 Tahun
2021
tentang
Perubahan
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
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No

3.

Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis

Undang-Undang
Cipta Kerja

pemeriksaan substantif,
dapat
ditetapkan
tenaga ahli pemeriksa
Merek
di
luar
Pemeriksa.
(7) Hasil pemeriksaan
substantif
yang
dilakukan oleh tenaga
ahli pemeriksa Merek di
luar
pemeriksa
sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), dapat
dianggap sama dengan
hasil
pemeriksaan
substantif
yang
dilakukan
oleh
pemeriksa,
dengan
persetujuan Menteri.
(8) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tenaga
ahli pemeriksa Merek di
luar
Pemeriksa
sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diatur
dengan
Peraturan
Menteri.

pemeriksaan substantif,
dapat ditetapkan tenaga
ahli pemeriksa Merek di
luar Pemeriksa.
(8) Hasil pemeriksaan
substantif
yang
dilakukan oleh tenaga
ahli pemeriksa Merek di
luar
Pemeriksa
sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dapat
dianggap sama dengan
hasil
pemeriksaan
substantif
yang
dilakukan
oleh
Pemeriksa
dengan
Persetujuan Menteri.

Asasi
Manusia
Nomor 67 Tahun
2016
tentang
Pendaftaran Merek

Pasal 25
(1) Sertifikat Merek
diterbitkan
oleh
Menteri sejak Merek
tersebut terdaftar.
(2) Sertifikat Merek
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. nama dan alamat
lengkap pemilik Merek
yang didaftar;
b. nama dan alamat
lengkap Kuasa, dalam
hal
Permohonan

Pasal 25
(1) Sertifikat Merek
diterbitkan oleh Menteri
sejak Merek tersebut
terdaftar.
(2) Sertifikat Merek
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. nama dan alamat
lengkap pemilik Merek
yang didaftar;
b. nama dan alamat
lengkap Kuasa dalam hal
Permohonan
melalui

dihapusnya
ketentuan
jika
merek tidak diambil
dalam 18 bulan
maka
dianggap
ditarik kembali dan
dihapuskan.

Dampak Pengaturan
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No

Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis

Undang-Undang
Cipta Kerja

melalui Kuasa;
c. Tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan
Tanggal
Penerimaan
permohonan
yang
pertama kali dalam hal
permohonan diajukan
dengan menggunakan
Hak Prioritas;
e. label Merek yang
didaftarkan, termasuk
keterangan mengenai
macam warna jika
Merek
tersebut
menggunakan
unsur
warna, dan jika Merek
menggunakan bahasa
asing, huruf selain huruf
Latin, dan/atau angka
yang
tidak
lazim
digunakan
dalam
bahasa
Indonesia
disertai terjemahannya
dalam
bahasa
Indonesia, huruf Latin
dan angka yang lazim
digunakan
dalam
bahasa Indonesia serta
cara
pengucapannya
dalam ejaan Latin;
f. nomor dan tanggal
pendaftaran;
g. kelas dan jenis barang
dan/atau jasa yang
Mereknya didaftar; dan
h.
jangka
waktu
berlakunya pendaftaran
Merek.
(3) Dalam hal sertifikat
Merek
yang
telah
diterbitkan
tidak

Kuasa;
c. Tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan
Tanggal
Penerimaan
permohonan
yang
pertama kali dalam hal
Permohonan diajukan
dengan menggunakan
Hak Prioritas;
e. label Merek yang
didaftarkan, termasuk
keterangan mengenai
macam
warna
jika
Merek
tersebut
menggunakan
unsur
warna, dan jika Merek
menggunakan bahasa
asing, huruf selain huruf
Latin, dan/atau angka
yang
tidak
lazim
digunakan dalam bahasa
Indonesia
disertai
terjemahannya dalam
bahasa Indonesia, huruf
Latin dan angka yang
lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia serta
cara
pengucapannya
dalam ejaan Latin;
f. nomor dan tanggal
pendaftaran;
g. kelas dan jenis barang
dan/atau jasa yang
Mereknya didaftar; dan
h.
jangka
waktu
berlakunya pendaftaran
Merek

Dampak Pengaturan
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No

Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis

Undang-Undang
Cipta Kerja

Dampak Pengaturan

diambil oleh pemilik
Merek atau Kuasanya
dalam jangka waktu
paling lama 18 (delapan
belas) bulan terhitung
sejak
tanggal
penerbitan sertifikat,
Merek
yang
telah
terdaftar
dianggap
ditarik kembali dan
dihapuskan.

D.3. Perubahan Pengaturan pada Undang-Undang Perlindungan Varietas
Tanaman Pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja
Pengaturan pada Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman
yang diubah dengan Pasal 30 Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai
Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dan kewenangan
penetapan penerimaan negara bukan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat
melihat tabel sebagai berikut:
No
1.

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman

Undang-Undang Cipta
Kerja

Dampak Pengaturan

Pasal 11
(1) Permohonan
hak
PVT
diajukan
kepada Kantor PVT
secara
tertulis
dalam
bahasa
Indonesia dengan
membayar
biaya
yang
besarnya
ditetapkan
oleh
Menteri.
(2) Surat permohonan
hak PVT harus
memuat:
(a) tanggal, bulan,

Pasal 11
(1) Permohonan hak
PVT
diajukan
kepada Kantor PVT
secara
tertulis
dalam
bahasa
Indonesia dengan
membayar biaya
yang
besarnya
ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan
di
bidang

Sebelum adanya UU
Cipta
Kerja,
pengaturan
mengenai besaran
biaya diatur dalam
Peraturan Menteri
Pertanian.
Dalam
perkembangan
terakhirnya diatur
dalam PP No. 35
Tahun 2016 tentang
Jenis Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada
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No

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman
dan tahun surat
permohonan;
(b) nama
dan
alamat lengkap
pemohon;
(c) nama, alamat
lengkap,
dan
kewarganegara
an pemulia serta
nama ahli waris
yang ditunjuk;
(d) nama varietas;
(e) deskripsi
varietas
yang
mencakup asalusul
atau
silsilah, ciri-ciri
morfologi, dan
sifat-sifat
penting lainnya;
(f) gambar
dan/atau foto
yang
disebut
dalam deskripsi,
yang diperlukan
untuk
memperjelas
deskripsinya.
(3) Dalam
hal
permohonan
hak
PVT diajukan oleh:
(a) orang atau
badan hukum
selaku kuasa
pemohon
harus disertai
surat kuasa
khusus
dengan
mencantumka
n nama dan

Undang-Undang Cipta
Kerja
Penerimaan
Negara
Bukan
pajak.
(2) Dalam
hal
permohonan hak
PVT diajukan oleh:
(a) orang
atau
badan hukum
selaku kuasa
pemohon
harus disertai
surat
kuasa
khusus dengan
mencantumka
n nama dan
alamat
lengkap kuasa
yang berhak;
atau
(b) ahli
waris
harus disertai
dokumen bukti
ahli waris.
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
tata
cara
pengajuan
permohonan hak
PVT diatur dalam
Peraturan
Pemerintah.

Dampak Pengaturan
Kementerian
Pertanian.
Maka
berdasarkan
perubahan tersebut,
perlu penyesuaian
dengan peraturan
perundangundangan di bidang
PNBP. Namun perlu
diketahui bahwa UU
No. 9 Tahun 2018
tentang PNBP dan
PP No. 58 Tahun
2020
tentang
Pengelolaan PNBP
tidak
mengatur
secara
spesifik
besaran
biaya
seperti
yang
dimaksud
dalam
perubahan pada UU
Cipta
Kerja.
Berdasarkan
hal
tersebut
dapat
dikatakan PP No. 35
Tahun 2016 masih
berlaku.
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No

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman

Undang-Undang Cipta
Kerja

Dampak Pengaturan

alamat
lengkap kuasa
yang berhak;
(b) ahli
waris
disertai
dokumen
bukti
ahli
waris.
(4) Dalam hal varietas
transgenik, maka
deskripsinya harus
juga
mencakup
uraian mengenai
penjelasan
molekuler varietas
yang
bersangkutan dan
stabilitas genetik
dari sifat yang
diusulkan, sistem
reproduksi
tetuanya,
keberadaan
kerabat liarnya,
kandungan
senyawa
yang
dapat
mengganggu
lingkungan, dan
kesehatan
manusia
serta
cara
pemusnahannya
apabila
terjadi
penyimpangan,
dengan disertai
pernyataan aman
bagi lingkungan
dan
kesehatan
manusia
dari
instansi
yang
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No

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman

Undang-Undang Cipta
Kerja

Dampak Pengaturan

berwenang.
(5) Ketentuan
mengenai
permohonan hak
PVT diatur lebih
lanjut
oleh
Pemerintah.
2.

Pasal 29
(1) Permohonan
pemeriksaan
substantif
atas
permohonan hak
PVT
harus
diajukan ke Kantor
PVT secara tertulis
selambatlambatnya satu
bulan
setelah
berakhirnya masa
pengumuman
dengan
membayar biaya
pemeriksaan
tersebut.
(2) Besarnya
biaya
pemeriksaan
substantif
ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 29
(1) Permohonan
pemeriksaan
substantif
atas
permohonan hak
PVT harus diajukan
ke Kantor PVT
secara
tertulis
selambatlambatnya 1 (satu)
bulan
setelah
berakhirnya masa
pengumuman
dengan membayar
biaya pemeriksaan
tersebut.
(2) Besarnya
biaya
pemeriksaan
substantif
ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang
undangan
di
bidang
penerimaan
negara
bukan
pajak.

3.

Pasal 40
(1) Hak PVT dapat
beralih
atau
dialihkan karena :

Pasal 40
(1) Hak PVT dapat
beralih
atau
dialihkan karena:
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No

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman
(a)
(b)
(c)
(d)

Pewarisan;
Hibah;
Wasiat;
Perjanjian
dalam bentuk
akta notaris;
atau
(e) Sebab
lain
yang
dibenarkan
oleh undangundang.
(2) Pengalihan hak PVT
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) butir a, b, dan c
harus
disertai
dengan dokumen
PVT berikut hak lain
yang
berkaitan
dengan itu.
(3) Setiap pengalihan
hak
PVT
wajib
dicatatkan
pada
Kantor PVT dan
dicatat dalam Daftar
Umum PVT dengan
membayar
biaya
yang
besarnya
ditetapkan
oleh
Menteri.
(4) Syarat
dan
tata
cara
pengalihan
hak
PVT
diatur lebih
lanjut
oleh
Pemerintah.

Undang-Undang Cipta
Kerja

Dampak Pengaturan

(a)
(b)
(c)
(d)

Pewarisan;
Hibah;
Wasiat;
Perjanjian
dalam bentuk
akta notaris;
atau
(e) Sebab
lain
yang
dibenarkan
oleh undangundang
(2) Pengalihan
hak
PVT sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf
c harus disertai
dengan dokumen
PVT berikut hak
lain yang berkaitan
dengan itu.
(3) Setiap pengalihan
hak PVT wajib
dicatatkan pada
Kantor PVT dan
dicatat
dalam
Daftar Umum PVT
dengan membayar
biaya
yang
besarnya
ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan
di
bidang
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak.
(4) Ketentuan lebih
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No

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman

Undang-Undang Cipta
Kerja

Dampak Pengaturan

lanjut mengenai
syarat dan tata
cara pengalihan
hak PVT diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.
4.

Pasal 43
(1) Perjanjian
lisensi
harus
dicatatkan
pada Kantor PVT
dan dimuat dalam
Daftar Umum PVT
dengan membayar
biaya yang besarnya
ditetapkan
oleh
Menteri.
(2) Dalam hal perjanjian
lisensi
tidak
dicatatkan di Kantor
PVT sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), maka perjanjian
lisensi
tersebut
tidak mempunyai
akibat
hukum
terhadap
pihak
ketiga.
(3) Ketentuan
mengenai perjanjian
lisensi diatur lebih
lanjut
dengan
Peraturan
Pemerintah.

Pasal 43
(1) Perjanjian lisensi
harus dicatatkan
pada Kantor PVT
dan dimuat dalam
Daftar Umum PVT
dengan membayar
biaya
yang
besarnya
ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan
di
bidang
penerimaan
negara
bukan
pajak.
(2) Dalam
hal
perjanjian lisensi
tidak dicatatkan di
Kantor
PVT
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), perjanjian
lisensi
tersebut
tidak mempunyai
akibat
hukum
terhadap
pihak
ketiga.
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
perjanjian lisensi
diatur
dalam
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No

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman

Undang-Undang Cipta
Kerja

Dampak Pengaturan

Peraturan
Pemerintah.
5.

Pasal 63
(1) Untuk
kelangsungan
berlakunya
hak
PVT, pemegang
hak PVT wajib
membayar biaya
tahunan.
(2) Untuk
setiap
pengajuan
permohonan hak
PVT, permintaan
pemeriksaan,
petikan
Daftar
Umum
PVT,
salinan dokumen
PVT, pencatatan
pengalihan
hak
PVT, pencatatan
surat perjanjian
lisensi,
pencatatan Lisensi
Wajib, serta lainlainnya
yang
ditentukan
berdasarkan
undang-undang
ini
wajib
membayar biaya.
(3) Ketentuan
mengenai besar
biaya, persyaratan
dan tata cara
pembayaran biaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih

Pasal 63
(1) Untuk
kelangsungan
berlakunya
hak
PVT,
pemegang
hak PVT wajib
membayar biaya
tahunan.
(2) Untuk
setiap
pengajuan
permohonan hak
PVT, permintaan
pemeriksaan,
petikan
Daftar
Umum
PVT,
salinan surat PVT,
salinan dokumen
PVT, pencatatan
pengalihan
hak
PVT, pencatatan
surat
perjanjian
lisensi, pencatatan
Lisensi Wajib, serta
lain-lainnya yang
ditentukan
berdasarkan
undang-undang ini
wajib membayar
biaya.
(3) Ketentuan
mengenai besar
biaya, persyaratan
dan tata cara
pembayaran biaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) dan ayat
(2) diatur sesuai
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No

Undang-Undang
Perlindungan Varietas
Tanaman
lanjut
Menteri.

oleh

Undang-Undang Cipta
Kerja

Dampak Pengaturan

dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan
di
bidang
penerimaan
negara
bukan
pajak.
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BAB III
PENUTUP
A.

Kesimpulan
1.

2.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan disimpulkan bahwa
terdapat permasalahan pengaturan dan implementasi pelaksanaan
Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, serta
peraturan pelaksananya. Permasalahan yang menjadi isu krusial yang
dibahas diantaranya mengenai penghapusan Kewajiban membuat
produk, transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau
penyediaan lapangan kerja (local working) pada Undang-Undang
Paten, isu mengenai pembatasan pelaksanaan paten oleh Pemerintah
dalam hal kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan
masyarakat pada Undang-Undang Paten, permasalahan Pengaturan
Penetapan Sementara pada Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis, serta urgensi Ratifikasi UPOV dalam rangka Perlindungan
Varietas Tanaman;
Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengaturan pada
Undang-Undang Paten adalah dihapuskannya kewajiban membuat
produk, transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau
penyediaan lapangan kerja (local working), serta percepatan
permohonan dan pemeriksaan paten sederhana. Sedangkan dampak
terhadap pengaturan pada Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis adalah dipersingkatnya jangka waktu pemeriksaan
substantif, serta penghapusan ketentuan delegasi mengenai tenaga
ahli pemeriksa Merek di luar Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek.
Sementara dampak terhadap pengaturan pada Undang-Undang
Perlindungan Varietas Tanaman adalah perubahan delegasi
pengaturan mengenai besar biaya, persyaratan, dan tata cara
pembayaran biaya yang sebelumnya didelegasikan kepada Menteri,
diubah menjadi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
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B.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka
rekomendasi yang dihasilkan adalah:
1.

2.

3.

4.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
direkomendasikan untuk diubah. Perubahan yang direkomendasikan
mencakup ketentuan pasal yang dievaluasi, yakni diantaranya:
ketentuan mengenai grace period, ketentuan mengenai cakupan
produk farmasi, ketentuan mengenai pelaksanaan paten oleh
pemerintah dalam hal kebutuhan sangat mendesak untuk
kepentingan masyarakat, serta ketentuan mengenai pembayaran dan
penundaan biaya tahunan oleh pemegang paten. Rekomendasi
perubahan ketentuan tersebut agar dimanfaatkan dalam penyusunan
dan pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Paten;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata
Cara Pencatatan Pengalihan Paten direkomendasikan untuk tidak
diubah (tetap). Namun guna penyempurnaan pengaturan, maka hasil
evaluasi yang dilakukan terhadap ketentuan pasal pada Peraturan
Pemerintah ini perlu dimanfaatkan apabila Peraturan Pemerintah
akan diubah di kemudian hari, yakni diantaranya perlu mengatur agar
harta benda wakaf menjadi salah satu syarat dokumen kelengkapan
permohonan pencatatan pengalihan Paten karena wakaf;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah direkomendasikan untuk diubah.
Perubahan yang direkomendasikan mencakup ketentuan pasal yang
dievaluasi, yakni ketentuan mengenai pelaksanaan paten oleh
pemerintah yang terbatas pada produk farmasi dan/atau
bioteknologi. Rekomendasi perubahan ketentuan tersebut agar
dimanfaatkan dalam penyusunan rancangan perubahan Peraturan
Pemerintah tersebut);
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5.

6.

7.

8.

9.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan Antiretroviral
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2019 tentang Komisi Banding Paten direkomendasikan untuk tidak
diubah (tetap). Namun guna penyempurnaan pengaturan, maka hasil
evaluasi yang dilakukan terhadap ketentuan pasal pada Peraturan
Menteri ini perlu dimanfaatkan apabila Peraturan Menteri akan
diubah di kemudian hari, yakni diantaranya perlu sinkronisasi
ketentuan pasal 28 ayat 3 Permenkumham No. 3/2019 ini dengan
Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Paten;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun
2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada
Pelayanan Paten Dan Hak Cipta direkomendasikan untuk tidak diubah
(tetap);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun
2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Namun guna
penyempurnaan pengaturan, maka hasil evaluasi yang dilakukan
terhadap ketentuan pasal pada Peraturan Menteri ini perlu
dimanfaatkan apabila Peraturan Menteri akan diubah di kemudian
hari, yakni diantaranya perlu merumuskan definisi paten sederhana
pada bab ketentuan umum;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten direkomendasikan untuk tidak
diubah (tetap);
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10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis ini direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap), namun
demikian dalam hal akan dilakukan perubahan maka perlu
dipertimbangkan hasil analisis baik mengenai permasalahan norma
maupun permasalahan implementasi dalam Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek direkomendasikan untuk dicabut
dengan pertimbangan. temuan permasalahan sebagian besar
terdapat pada Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi Disharmoni
Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaannya. Pencabutannya
perlu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan
Persetujuan Madrid
Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional direkomendasikan tetap untuk dapat menjadi panduan
pendaftaran merek melalui protokol madrid di Indonesia. Catatan
dalam pelaksanaan PP ini adalah untuk memastikan ketercapaian
tujuan pembentukan peraturan ini sehingga perlu dilakukan
sosialisasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi
Banding Merek direkomendasikan tetap karena tidak ditemukan
permasalahan yang krusial. Ketentuan secara umum telah sesuai
dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Sebagai catatan dalam
pelaksanaan harus dapat memastikan independensi Komisi Banding
Merek yang memiliki peran penting dalam memutuskan penyelesaian
perkara banding permohonan pendaftaran merek;
14. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2017 tentang Pengesahan
Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The
International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan
Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional, 1989)
direkomendasikan tetap. Catatan dalam

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 125

15.

16.

17.

18.

pelaksanaan PP ini adalah untuk memastikan ketercapaian tujuan
pembentukan peraturan ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia Dan Kode Asal Produk
Indikasi Geografis direkomendasikan diubah antara lain dengan
pertimbangkan telah diterbitkan UU 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis yang menghapus UU Nomor 15 Tahun 2001
dan mengenai nomenklatur saat ini yaitu Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual. Dan jika akan dilakukan perubahan dapat
dilakukan bersama dengan perubahan Permenkumham Nomor 12
Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sehingga dapat menjadi
pengaturan yang utuh mengatur mengenai Pendaftaran dan
Pengawasan Indikasi Geografis;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Indikasi Geografis direkomendasikan tetap.
Permenkumham ini cukup dapat mendukung Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis terhadap pengakuan dan perlindungan indikasi
geografis. Jika dilakukan perubahan hasil analisis dan evaluasi yang
telah dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan terkait indikasi
geografis;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun
2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
direkomendasikan tetap, namun demikian dalam hal akan dilakukan
perubahan maka perlu dipertimbangkan hasil analisis yang telah
dilakukan;
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan
Varietas Tanaman direkomendasikan untuk diubah. Perubahan yang
direkomendasikan mencakup ketentuan pasal yang dievaluasi, yakni
diantaranya: mengubah pengaturan yang bersifat teknis agar
didelegasikan pada peraturan yang hierarkinya lebih rendah, serta
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

perlunya harmonisasi antara pengaturan Perlindungan Varietas
Tanaman, pendaftaran, dan mekanisme pelepasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan
Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas
Turunan Esensial, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang
telah
dilakukan,
terhadap
peraturan
pemerintah
ini
direkomendasikan untuk diubah;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan
Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah, berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi hukum yang telah dilakukan, terhadap peraturan
pemerintah ini direkomendasikan untuk diubah, dengan catatan
menyesuaikan dengan perubahan pada UU PVT;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Pertanian, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi
hukum yang telah dilakukan, terhadap peraturan pemerintah ini tidak
perlu dilakukan perubahan/ tetap;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian, berdasarkan hasil analisis dan
evaluasi hukum yang telah dilakukan, terhadap peraturan pemerintah
ini tidak perlu dilakukan perubahan/ tetap;
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
121/Permentan/Ot.140/11/2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman,
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan,
terhadap peraturan menteri ini direkomendasikan untuk diubah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia direkomendasikan tetap.
Catatan hasil analisis dan evaluasi tidak bersifat urgen untuk diubah
dan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan pengaturan di
masa yang mendatang;
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25. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan
Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual direkomendasikan untuk
diubah. Perubahan yang direkomendasikan mencakup ketentuan
pasal yang dievaluasi, yakni diantaranya disharmoni pengaturan
mengenai permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diterima antara
Pasal 7 ayat (3) dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 36
Tahun 2018
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual direkomendasikan untuk
diubah. Perubahan yang direkomendasikan mencakup ketentuan
pasal yang dievaluasi, yakni diantaranya mengenai permohonan
pencatatan perjanjian Lisensi yang seharusnya tidak perlu diajukan
melalui Kuasa;
27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun
2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara
Elektronik direkomendasikan tetap karena telah mengakomodir
adanya kebutuhan pengaturan mengenai elektronisasi sistem dalam
permohonan kekayaan intelektual akan tetapi dalam beberapa
ketentuan masih diperlukan kejelasan rumusan;
28. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun
2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal direkomendasikan
tetap karena telah mengakomodir kebutuhan pendataan kekayaan
intelektual komunal, akan tetapi terdapat beberapa hasil analisis
dimana diperlukan penjelasan batasan mengenai mengenai bentuk
ekspresi lainnya sesuai perkembangan, pembatasan sumber daya
alam yang termasuk kekayaan intelektual komunal.
Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah:
1.

2.

Mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait
untuk melakukan sosialisasi, diseminasi, bantuan fasilitasi dalam
rangka meningkatkan potensi indikasi geografis;
Memperkuat sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun
kuantitas serta pengadaan sarana dan prasarana terkait upaya
percepatan proses pendaftaran merek yang efektif, efisien, dengan
tetap mengedepankan ketelitian;
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3.

Mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai alternatif
penjaminan dalam memperoleh pembiayaan untuk kepentingan
berusaha.
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C.1.

Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Paten

C.1.1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

No
1.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 3 ayat 1
Kejelasan
Paten sebagaimana Rumusan
dimaksud dalam Pasal
2 huruf a diberikan
untuk Invensi yang
baru,
mengandung
langkah inventif, dan
dapat
diterapkan
dalam industri.

Variabel
Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Indikator
batasan
pengertian/
definisi

Analisis

Rekomendasi

Pengaturan kriteria paten sederhana pada Pasal
3 Undang-Undang Paten diubah melalui Pasal
107 Undang-Undang Cipta Kerja dengan
penambahan unsur kegunaan praktis dalam
paten sederhana. Namun pengaturan kegunaan
praktis ini belum disertai dengan kualifikasi yang
jelas. Penjelasan pasal 3 tersebut menjelaskan
bahwa paten sederhana harus memiliki
fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada
Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk,
konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang
mencakup alat, barang, mesin, komposisi,
formula, penggunaan, senyawa, atau sistem.
Namun penjelasan tersebut belum cukup
memberikan pengertian yang jelas mengenai
kegunaan praktis dalam paten sederhana. Oleh
karena itu untuk memberikan kepastian dalam
proses pemeriksaan substantif paten sederhana
kualifikasi kegunaan praktis perlu diperjelas
dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk
permohonan paten sederhana yang selama ini
diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI). Selain itu secara perumusan

Ubah
Perlu
mempertegas
kualifikasi
kegunaan praktis
dalam
paten
sederhana
dan
merumuskan
definisi
paten
sederhana pada
bab
ketentuan
umum.
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No

2.

Pengaturan

Pasal 4 huruf d
Invensi
tidak
mencakup
Aturan
dan metode yang
hanya berisi program
komputer

Dimensi

Kejelasan
Rumusan

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Indikator

Rumusan
penjelasan
tidak boleh
memuat
norma

Analisis

Rekomendasi

kriteria paten sederhana tersebut sebaiknya
dituangkan dalam definisi pada bab Ketentuan
Umum. Hal ini karena paten sederhana
merupakan kata yang digunakan berulang-ulang
pada Undang-Undang Paten, bahkan menjadi
salah satu pengaturan utama. Sesuai dengan
Lampiran II angka 102 UU No. 12 Tahun 2011,
kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang
di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya
dimuat dalam ketentuan umum.
Seiring perkembangan teknologi dan informasi,
jumlah permohonan paten elektro
pada
program komputer cukup banyak, yakni sekitar
2051 permohonan, oleh karena itu upaya
perlindungan paten terhadap program komputer
yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk
menghasilkan penyelesaian masalah baik yang
berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud
(intangible). Pasal 4 huruf d Undang-Undang
Paten mengatur bahwa invensi tidak mencakup
aturan dan metode yang hanya berisi program
komputer. Namun penjelasan pasal 4 huruf d
tersebut menyatakan bahwa “aturan dan
metode yang hanya berisi program komputer”
adalah program komputer yang hanya berisi
program tanpa memiliki karakter, efek teknik,

Ubah
Perubahan Pasal
4 huruf d, dan
menghapus
penjelasan
Perubahan Pasal
4
huruf
d.
Rumusan Pasal
Pasal 4 huruf d
menjadi:
Invensi
tidak
mencakup
program
komputer yang
tidak
memiliki
karakter
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

dan penyelesaian permasalahan namun apabila
program komputer tersebut mempunyai
karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek
teknis dan fungsi untuk menghasilkan
penyelesaian masalah baik yang berwujud
(tangible) maupun yang tak berwujud
(intangible) merupakan Invensi yang dapat diberi
paten. Contohnya adalah algoritma dan
Pengenkripsian informasi. Penjelasan pasal
seharusnya tidak boleh memuat norma, apalagi
norma yang bertentangan dengan ketentuan
yang ada pada batang tubuh. Berdasarkan
Lampiran II angka 186 UU No. 12 Tahun 2011,
rumusan penjelasan pasal demi pasal
memperhatikan hal sebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang
diatur dalam batang tubuh;
b. tidak memperluas, mempersempit atau
menambah pengertian norma yang ada dalam
batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi
pokok yang diatur dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa,
atau pengertian yang telah dimuat di dalam
ketentuan umum; dan/atau
e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

(instruksiinstruksi)
yang
memiliki
efek
teknis dan fungsi
untuk
menghasilkan
penyelesaian
masalah baik yang
berwujud
(tangible)
maupun yang tak
berwujud
(intangible).
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No

3.

Pengaturan

Pasal 6 ayat 1
(l) Dikecualikan dari
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 5 ayat (2),
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

Dimensi

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel

Aspek
batasan
jangka
waktu

Indikator

Ketetapan
batasan
jangka
waktu

Analisis
Oleh karena itu sebaiknya substansi yang ada
pada penjelasan tersebut diadopsi sebagai
pengecualian pada pasal 4 huruf d.
Kebaruan atau novelty adalah persyaratan
mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan
pelindungan paten. Oleh karena itu pemohon
paten harus mengajukan permohonan patennya
sebelum membuat pengungkapan yang
diumumkan kepada publik. Hal ini karena
pengungkapan hasil riset pemohon sebelum
pengajuan
permohonan
paten
dapat
mengakibatkan
terantisipasinya
kebaruan
tersebut.
Artinya pengungkapan tersebut
menjadi penemuan sebelumnya (prior art)
terhadap Permohonan Paten. Pasal 6 ayat 1
Undang-Undang Paten memberikan batas
toleransi (grace period) pengungkapan selama
6 bulan bagi inventor yang sebelumnya telah
melakukan
pengungkapan atau publikasi
berupa:
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
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Rekomendasi

Ubah
Perubahan pasal
6 ayat 1, yakni
memperpanjang
batas
toleransi
(grace
period)
pengungkapan
suatu
invensi
menjadi 12 bulan,
dengan terlebih
dahulu
melakukan
regulatory impact
assessment.

No

Pengaturan
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

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

tujuan penelitian dan pengembangan; dan/
atau
c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau
tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau
karya ilmiah lain; dan/atau
2. forum ilmiah lain dalam rangka
pembahasan hasil penelitian di lembaga
pendidikan atau lembaga penelitian.
Namun grace period selama 6 bulan yang
diberikan tersebut dirasa masih kurang cukup,
khususnya terhadap invensi yang terkait dengan
anggaran penelitian. Setelah penelitian
dilakukan biasanya para peneliti akan terkait
dengan publikasi dan pendaftaran, dimana
anggarannya dilakukan dengan menunggu
anggaran yang ada turun
pada
tahun
berikutnya61. Hal ini tentu saja berpotensi
mengakibatkan gugurnya permohonan yang
ada dikarenakan jangka waktu publikasi yang
lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) UU Paten. Berdasarkan pada kasuskasus yang telah terjadi dimana banyak

61

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 Tentang Paten, (Jakarta: BPHN, 2019), hlm 65.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

karya
ilmiah
lain; dan/atau
2. forum ilmiah
lain
dalam
rangka
pembahasan
hasil penelitian
di
lembaga
pendidikan
atau lembaga
penelitian.

4.

62

Pasal 20
1) Paten
wajib
dilaksanakan di
Indonesia.
2) Pelaksanaan
Paten
sebagaimana
dimaksud pada

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Analisis
penelitian terutama di akademisi, para
dosen/inventor banyak yang melakukan
publikasi terlebih dahulu dalam bentuk jurnal
ilmiah baik nasional maupun internasional
sebelum hasil penelitian tersebut didaftarkan
patennya di Indonesia yang mengakibatkan
terantisipasinya nilai kebaruan dari invensi
tersebut sehingga tidak dapat diberikan
paten.62Oleh karena itu batas toleransi (grace
period) pengungkapan selama 6 bulan tersebut
sebaiknya diperpanjang. Usulan batasan waktu
yang diusulkan adalah selama 12 bulan. Namun
mengenai jangka waktu tersebut perlu dilakukan
regulatory impact assessment guna memperoleh
batasan waktu yang tepat.
Penghapusan kewajiban untuk membuat produk
atau menggunakan proses di Indonesia pada
Pasal 20 Undang-Undang Paten melalui Pasal
107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta
Kerja) dilakukan karena pengaturan tersebut
dianggap
menghambat
investasi
dan

Ibid.
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Rekomendasi

Tetap
Perlu mengukur
dampak
penghapusan
kewajiban local
working dengan
melakukan
penelitian
mendalam secara

No

Pengaturan
ayat (1), ialah
sebagai berikut:
a. pelaksanaan
Paten-produk
yang meliputi
membuat,
mengimpor,
atau
melisensikan
produk yang
diberi Paten;
b. pelaksanaan
Paten-proses
yang meliputi
membuat,
melisensikan,
atau
mengimpor
produk yang
dihasilkan dari
proses yang

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

implementasinya yang menyulitkan. 63 Selain itu
ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Paten
tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1) TRIPs, karena dinilai sebagai suatu
bentuk diskriminasi. Hingga sekarang memang
tidak ada penafsiran yang spesifik atas pasal 27
ayat (1) TRIPS, sehingga satu-satunya dasar yang
bisa digunakan untuk pengaturan local working
adalah Pasal 8 TRIPS yang menyatakan bahwa
negara
dapat
mengatur
perlindungan
kepentingan publik dan sektor-sektor yang vital,
namun hal ini masih bersifat spekulatif 64.
Kewajiban local working pada praktiknya
menimbulkan
beban
pembangunan
infrastruktur yang memberatkan pemegang
paten, khususnya peneliti-peneliti di beberapa
perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki
banyak paten, tetapi tidak melaksanakannya
karena tidak memiliki infrastruktur. 65 Oleh
karena itu sebelum diundangkannya Pasal 107
angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, Prof Hawin

khusus
pada
waktu 2 tahun
sejak Pasal 107
angka 1 UndangUndang
Cipta
Kerja
tersebut
berlaku. Selain itu
perlu dilakukan
regulatory impact
assessment
apabila rumusan
Pasal 107 angka 1
Undang-Undang
Cipta
Kerja
tersebut direvisi
kembali dengan
pengaturan
kewajiban local
working
yang
disertai dengan
pengecualian

63

https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kemenkumham-mulai-pembahasan-strategi-menuju-rancangan-omnibuslaw?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri
64 M. Hawin, disampaikan pada Konsinyering Penyusunan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual, 23 September 2021.
65 Ibid.
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No

Pengaturan
diberi
atau

Paten;

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

telah merekomendasikan agar pengaturan
mengenai local working tersebut dikembalikan
pada pengaturan lama (Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten), yakni
paten tetap perlu dilaksanakan di Indonesia atau
di regional, namun tanpa konsekuensi
penghapusan, hal ini untuk mengakomodir
paten yang tidak layak secara ekonomi.
Penghapusan kewajiban local working tersebut
memang menjadi kontroversi dan perdebatan
berbagai pihak. Prof OK Saidin misalnya, menilai
bahwa pelaksanaan paten di Indonesia yang tak
lagi diwajibkan untuk membuat produk atau
melaksanakan proses di Indonesia, melainkan
cukup dengan lisensi saja, menyebabkan tidak
tercapainya tujuan untuk membuka peluang
investasi dan lapangan kerja, yang pada akhirnya
dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut
belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai
Pancasila66. Namun disisi lain penghapusan
kewajiban local working tersebut diharapkan
dapat meningkatkan daya saing nasional dalam
kaitannya dengan keselarasan pengaturan paten

tertentu
serta
tanpa
konsekuensi
penghapusan
paten
sebagaimana
ketentuan Pasal
17
UndangUndang Nomor
14 Tahun 2001
Tentang Paten.

66

Diolah dari Bahan Presentasi yang disampaikan oleh OK. Saidin pada Konsinyering Penyusunan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai
Kekayaan Intelektual, 23 September 2021.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
nasional dengan pengaturan paten yang berlaku
secara internasional. Hal ini juga melihat
pertimbangan bahwa pada faktanya kewajiban
local working pada Pasal 20 Undang-Undang
Paten sebelum revisi tersebut belum dapat
dijalankan. Bahkan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia memberlakukan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh
Pemegang
Paten,
dimana
Pasal
3
Permenkumham tersebut memberi kelonggaran
bagi pemegang paten yang belum dapat
melaksanakan
patennya
di
Indonesia.
Permenkumham tersebut memperbolehkan
pemegang Paten menunda pelaksanaan
pembuatan produk atau penggunaan proses
paten di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun
dengan mengajukan permohonan kepada
Menteri.
Untuk
memperoleh
gambaran
objektif
mengenai dampak penghapusan kewajiban local
working terhadap peningkatan investasi di
Indonesia dan daya saing nasional, maka perlu
dilakukan penelitian mendalam secara khusus.
Namun mengingat bahwa Pasal 107 angka 1
Undang-Undang Cipta Kerja belum genap
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
berusia 1 tahun, maka hal tersebut mungkin
akan sulit dilakukan, dan hasilnya pun berpotensi
prematur.
Oleh
karena
itu
Pokja
merekomendasikan agar dilakukan penelitian
mendalam
secara
khusus
terhadap
dihapuskannya kewajiban local working pada
waktu 2 tahun sejak Pasal 107 angka 1 UndangUndang Cipta Kerja tersebut berlaku. Meskipun
dalam proses pembentukan Pasal 107 angka 1
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut telah
dilakukan dengan berbagai kajian dan
pertimbangan, namun upaya melakukan analisa
dampak
pasca
suatu
peraturan
diimplementasikan tetap diperlukan guna
menguji prakiraan dampak yang direncanakan
dengan dampak nyata yang dihasilkan. Sembari
menunggu gambaran objektif dari hasil
penelitian yang direkomendasikan tersebut, opsi
lain yang direkomendasikan untuk dilakukan
adalah melakukan regulatory impact assessment
(analisa dampak) apabila rumusan ketentuan
Pasal 107 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja
tersebut direvisi kembali dengan pengaturan
kewajiban local working yang disertai dengan
pengecualian tertentu serta tanpa konsekuensi
penghapusan paten sebagaimana ketentuan
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Rekomendasi

No

5.

Pengaturan

Pasal 39 ayat 1
Permohonan dapat
dilakukan perubahan
terhadap:
a. data Permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 25 ayat (1)
huruf b, huruf e,
dan/atau huruf f;
dan/atau
b. data Permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 25 ayat (2)
huruf
a
sampai
dengan huruf e.

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Aspek
pelayanan

Indikator

-

Analisis
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten. Hal tersebut direkomendasikan
demi menghasilkan rumusan ketentuan yang
lebih tepat, yang dapat menyeimbangkan antara
fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari
perlindungan paten.
Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Paten
membatasi perubahan data permohonan paten
mencakup data yang diatur pada Pasal 25 ayat 1
huruf b, huruf e, dan/atau huruf f, yakni:
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan
Inventor;
e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal
Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
f. nama negara dan Tanggal penerimaan
permohonan yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
Sedangkan perubahan data permohonan paten
berupa
nama,
alamat
lengkap,
dan
kewarganegaraan oleh pemohon bukan badan
hukum dan badan hukum sebagaimana diatur
pada Pasal 25 ayat 1 huruf c dan d tidak
diperkenankan. Pengaturan tersebut bersifat
diskriminatif terhadap subjek badan, baik yang
merupakan bukan badan hukum maupun badan
hukum. Padahal subjek badan juga tidak terlepas
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Rekomendasi

Ubah
Pasal 39 ayat 1,
dengan
memberikan
peluang
perubahan data
permohonan
paten oleh subjek
badan

No

6.

Pengaturan

Pasal 93 ayat 1
Menteri
dapat
memberikan Lisensiwajib
untuk
memproduksi
produk farmasi yang
diberi
paten
di
Indonesia
guna
pengobatan penyakit
pada manusia
Penjelasan Pasal 93
ayat 1
Yang
dimaksud
dengan
"produk
farmasi"
antara
pembuat atau alat
untuk mendiagnosis
penyakit.

Dimensi

Disharmoni
Pengaturan

Variabel

Defenisi

Indikator

Perbedaan
definisi

Analisis
dari potensi kesalahan penginputan data
permohonan paten. Oleh karena itu untuk
menciptakan keadilan dan kemudahan proses
permohonan paten, maka peluang perubahan
data permohonan paten subjek badan juga harus
diperbolehkan.
Pengaturan mengenai definisi produk farmasi di
Indonesia tidak harmonis satu dengan yang
lainnya; Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor
36
Tahun
2009
Tentang
Kesehatan
mendefinisikan sediaan farmasi adalah obat,
bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
Artinya definisi di sini tidak mencakup bahanbahan yang dipergunakan untuk alat kesehatan.
Meskipun kemudian pasal 60 angka 4 UndangUndang Cipta Kerja memperluas cakupan produk
farmasi dengan menambahkan suplemen
kesehatan dan obat kuasi. Sementara penjelasan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963
Tentang Farmasi menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan perbekalan kesehatan
dibidang farmasi yang berbahaya ialah: obatobat bius, obat keras, dan sebagainya.
Undang-Undang Paten tidak memberikan definisi
yang jelas mengenai produk farmasi. Penjelasan
pasal 93 ayat 1 hanya memberikan semacam
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Rekomendasi

Ubah Penjelasan
Pasal 93 ayat 1
Namun
perlu
mendefinisikan
produk farmasi
pada ketentuan
umum,
serta
menyelaraskan
definisnya
dengan UndangUndang Nomor
36 Tahun 2009
Tentang
Kesehatan
dan
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
1963
Tentang
Farmasi,
serta
pengaturan yang

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

contoh cakupan dari produk farmasi, yakni berlaku
secara
termasuk pembuat atau alat untuk mendiagnosis internasional.
penyakit. Definisi produk farmasi yang dimaksud
pada Undang-Undang Paten memang secara
natural berbeda dengan definisi sediaan farmasi
sebagaimana diatur pada peraturan perundangundangan lainnya, oleh karena itu perlu melihat
ketentuan yang berlaku secara internasional.
Pasal 31bis TRIPs memberikan definisi mengenai
produk farmasi, sebagai produk apapun yang
dipatenkan atau produk yang dihasilkan melalui
proses yang dipatenkan dari bidang farmasi yang
diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan
masyarakat67. Dari pengertian tersebut,
dipahami juga bahwa bahan-bahan aktif yang
perlu untuk proses produksi dan rangkaian tes
diagnostik yang diperlukan untuk penggunaan
paten tersebut juga termasuk 68. Jadi pengertian
produk farmasi ini dapat berarti secara luas, tidak
hanya terbatas pada salah satu jenis paten saja,
tetapi juga meliputi bahan-bahan yang
digunakan, termasuk juga rangkaian tes

67

Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual, “Seri Kajian APHKI Indonesia Hukum Paten Dan Fleksibilitas Trips Dalam Masa Pandemi Covid-19”,
(2021) hlm. 11.
68 Ibid.
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No

7.

69

Pengaturan

Pasal 108
Hak atas Paten dapat
dijadikan
sebagai
objek jaminan fidusia

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Aspek
operasional
peraturan

Indikator

Analisis

diagnostik yang diperlukan untuk penggunaan
paten dimaksud69.
Oleh karena itu untuk memperjelas cakupan
produk farmasi maka perlu mendefinisikan frasa
produk farmasi pada ketentuan umum. Selain itu
pengaturan mengenai definisi produk farmasi
tersebut perlu diselaraskan dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1963 Tentang Farmasi, serta pengaturan yang
berlaku secara internasional.
Pengaturan
Pasal 108 Undang-Undang Paten mengatur
dalam
bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai
peraturan
objek jaminan fidusia. Selanjutnya pasal 108 ayat
tidak dapat
2 Undang-Undang Paten mendelegasikan
dilaksanakan pengaturan mengenai syarat dan tata cara hak
secara efektif atas paten sebagai objek jaminan fidusia untuk
diatur dengan peraturan Pemerintah. Namun
hingga saat ini masih peraturan sebagaimana
dimaksud tersebut belum dibentuk, oleh karena
itu terdapat kekosongan hukum yang
menyebabkan pelaksanaan hak atas Paten
sebagai objek jaminan fidusia belum dapat
dilakukan. Selain itu, kendala lain yang

Ibid.
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Rekomendasi

Tetap
Perlu
segera
menerbitkan
peraturan
pemerintah
mengenai syarat
dan tata cara hak
atas
paten
sebagai
objek
jaminan fidusia,
kerjasama
dengan lembaga
penilai valuasi hak

No

8.

Pengaturan

Pasal 111 huruf a
Pelaksanaan Paten
oleh
Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
dalam

Dimensi

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel

Aspek
relevansi
dengan

Indikator

Analisis

menghambat adalah belum adanya pengaturan
pada sektor lembaga keuangan mengenai
pembiayaan dengan jaminan fidusia hak atas
Paten. Hal lain yang menjadi kendala adalah
belum jelasnya mekanisme penilaian valuasi atas
suatu hak atas Paten yang sulit untuk dilakukan,
serta rendahnya dukungan dari sektor lembaga
keuangan karena menerapkan prinsip kehatihatian dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh
karena itu perlu strategi dari Kemenkumham
untuk dapat mendorong pelaksanaan hak atas
Paten sebagai
objek
jaminan
fidusia
sebagaimana diatur pada Pasal 108 UndangUndang Paten tersebut, yang diantaranya dapat
dilakukan dengan segera menerbitkan peraturan
pemerintah yang diamanatkan, mendorong
terwujudnya lembaga penilai valuasi hak atas
paten yang kompeten, serta mendorong sektor
jasa keuangan untuk membuat pengaturan
mengenai pembiayaan dengan jaminan fidusia
hak atas Paten.
Pengaturan
Ketentuan Pasal 111 huruf a Undang-Undang
yang terkait Paten ini membatasi pelaksanaan paten oleh
dengan
pemerintah untuk menanggulangi penyakit yang
Perjanjian
dapat mengakibatkan terjadinya kematian
Internasional mendadak dalam jumlah yang banyak,
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Rekomendasi
atas paten, serta
mendorong
sektor
jasa
keuangan untuk
membuat
pengaturan
mengenai
pembiayaan
dengan jaminan
fidusia hak atas
Paten.

Ubah
Pelaksanaan
paten
oleh
pemerintah dapat
dilaksanakan

No

Pengaturan
Pasal 1O9 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. produk farmasi
dan/atau
bioteknologi yang
harganya mahal
dan/atau
diperlukan untuk
menanggulangi
penyakit
yang
dapat
mengakibatkan
terjadinya
kematian
mendadak dalam
jumlah
yang
banyak,
menimbulkan
kecacatan yang
signifikan,
dan
merupakan
Kedaruratan
Kesehatan

Dimensi

Variabel
hukum yang
berlaku
secara
internasional

Indikator

Analisis

Rekomendasi

menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan
merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang meresahkan dunia, sebatas produk farmasi
dan/atau bioteknologi yang harganya mahal
dan/atau diperlukan. Dikaitkan dengan Article 8
TRIPs Agreement, diatur bahwa negara anggota
dapat mengambil tindakan-tindakan yang
dianggap penting bagi masyarakat, sehingga
dapat saja jika keadaan memaksa, pemerintah
melakukan impor/memproduksi alat kesehatan
yang dilindungi paten70. Oleh karena itu dalam
kajiannya Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan
Intelektual (APHKI) merekomendasikan agar
pelaksanaan paten oleh Pemerintah hendaknya
diperluas, termasuk alat kesehatan yang sangat
dibutuhkan untuk menanggulangi kondisi
darurat penyakit.
Selain itu Article 31 TRIPs Agreement juga tidak
membatasi jenis produk yang dapat dilaksanakan
paten-nya oleh pemerintah (government use)
dalam keadaan darurat nasional atau keadaan
lain yang sangat mendesak atau dalam kasus
penggunaan publik non-komersial. Dengan

terhadap produk
yang diperlukan
untuk
menanggulangi
penyakit
yang
dapat
mengakibatkan
terjadinya
kematian
mendadak dalam
jumlah
yang
banyak,
menimbulkan
kecacatan yang
signifikan,
dan
merupakan
kedaruratan
kesehatan
masyarakat yang
meresahkan
dunia, atau untuk
penggunaan

70

Kelompok Kerja Paten dan TRIPS Flexibilities APHKI Indonesia, “Seri Kajian APHKI Indonesia : Trips Flexibilities Dan Undang-Undang Paten”,
(2020), hlm. 25.
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No

9.

Pengaturan
Masyarakat yang
Meresahkan
Dunia (KKMMD);
Pasal 127 ayat 2 dan
ayat 3
2)
Dalam
hal
Pemegang
Paten
tidak
bertempat
tinggal atau tidak
berkedudukan tetap
di wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia,
pembayaran biaya
tahunan
harus
dilakukan
melalui
Kuasanya
di
Indonesia
3)
Kuasa
memberitahukan
besar biaya tahunan
kepada Pemegang
Paten dan melakukan
pembayaran biaya
tahunan
sebagaimana

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Aspek
Dampak
Pelaksanaan
Peraturan

Indikator

Dampak
terhadap
dunia usaha

Analisis

Rekomendasi

demikian direkomendasikan agar pembatasan
produk farmasi dan/atau bioteknologi yang
harganya mahal dihapuskan.
Pasal 127 ayat 2 ini mengatur bahwa
pembayaran biaya tahunan oleh pemegang
paten yang tidak bertempat tinggal atau tidak
berkedudukan tetap di Indonesia harus
dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.
Pelaksanaan ketentuan pasal tersebut perlu
dicermati karena berpotensi mempersulit
pembayaran biaya tahunan paten oleh
pemegang paten yang tinggal di luar negeri.
Selain itu kewajiban tersebut juga menimbulkan
beban biaya tambahan bagi pemegang paten,
karena harus membayar jasa kuasa di Indonesia
apabila tidak memiliki perwakilan.

publik secara nonkomersial.
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Cabut Pasal 127
ayat 2 dan ayat 3.
Pengaturan pasal
127 ayat 1 sudah
cukup,
yakni
mengatur bahwa
pembayaran
pembayaran
biaya
tahunan
dapat dilakukan
oleh Pemegang
Paten
atau
Kuasanya.

No

Pengaturan

dimaksud pada ayat
(2)
atas
nama
Pemegang Paten
10. Pasal 128 ayat 6
Selama Pemegang
Paten
belum
melakukan
biaya
tahunan dalam masa
tenggang waktu
dimaksud pada ayat
(4):
a. Pemegang Paten
tidak dapat melarang
pihak ketiga untuk
melakukan tindakan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
19
dan
melisensikan serta
mengalihkan Paten
kepada pihak ketiga;
b. pihak ketiga tidak
dapat melaksanakan
tindakan
sebagaimana

Dimensi

Variabel

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Dampak
Pelaksanaan
Peraturan

Indikator

Dampak
ekonomi

Analisis

Rekomendasi

Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Paten
mengatur mengenai hapusnya paten karena
tidak dibayarkannya biaya tahunan paten.
Selanjutnya Pasal 128 ayat 2 dan ayat 3 UndangUndang Paten mengatur mengenai penundaan
pembayaran biaya tahunan oleh Pemegang
Paten yang dapat dimohonkan kepada Menteri 7
(tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran biaya tahunan. Pembayaran biaya
tahunan tersebut juga dikenai biaya tambahan
sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total
pembayaran biaya tahunan. Pasal 128 ayat 4
mewajibkan Pemegang Paten yang mengajukan
surat permohonan penundaan tersebut untuk
melakukan pembayaran biaya tahunan pada
masa tenggang waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas
waktu pembayaran biaya tahunan Paten. Lebih
lanjut pasal 128 ayat 6 mengatur konsekuensi
apabila pemegang paten belum melakukan
pembayaran biaya tahunan dalam masa
tenggang waktu dimaksud sebagaimana diatur
pada Pasal 128 ayat (4), yakni:

Ubah
Pasal 128. Perlu
menambahkan
ketentuan
mengenai
penghapusan
paten
yang
disertai dengan
penghapusan
hutang
atas
pembayaran
biaya
tahunan
secara
sepihak
oleh DJKI jika
jangka
waktu
pembayaran
sebagaimana
diatur pada Pasal
128 ayat (4) tidak
dipenuhi.
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No

Pengaturan
dimaksud
dalam
pasal 19; dan
c. Pemegang Paten
tidak
dapat
melakukan gugatan
perdata
atau
tuntutan pidana

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

a. Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak
ketiga
untuk
melakukan
tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
melisensikan serta mengalihkan Paten
kepada pihak ketiga;
b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19; dan
c. Pemegang Paten tidak dapat melakukan
gugatan perdata atau tuntutan pidana
Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 128
tersebut, terdapat temuan BPK atas piutang
penundaan pembayaran biaya tahunan.
Menurut data laporan keuangan DJKI Tahun
2020, jumlah outstanding piutang PNBP yang
bersumber dari piutang paten yang tersaji per
tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp243,29M
dengan nilai penyisihan piutang sebesar
Rp241,93M71. Oleh karena itu untuk mencegah
berlarutnya permasalahan piutang penundaan
pembayaran biaya tahunan oleh Pemegang
Paten tersebut, maka perlu penambahan
ketentuan mengenai penghapusan paten yang

71

https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-djki-semakin-optimal-dengan-rekonsiliasi-data-piutangpaten?kategori=agenda-ki
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No

Pengaturan

11. Pasal 167 b
Produksi
produk
farmasi
yang
dilindungi paten di
Indonesia
dalam
jangka waktu 5 (lima)
tahun
sebelum
berakhirnya
pelindungan paten
dengan tujuan untuk
proses
perizinan

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Indikator

Aspek
Ketercapaian
Ketercapaian tujuan
hasil

Analisis
disertai dengan penghapusan hutang atas
pembayaran biaya tahunan secara sepihak oleh
DJKI jika jangka waktu pembayaran sebagaimana
diatur pada Pasal 128 ayat (4) tidak dipenuhi.
Sehingga permasalahan outstanding piutang
DJKI dapat diatasi, sedangkan pemegang paten
yang memang tidak melakukan pembayaran
terbebaskan dari hutang pembayaran biaya
tahunan dengan konsekuensi hapusnya hak atas
paten. Hal ini penting karena prinsip
pembayaran biaya tahunan paten adalah untuk
biaya pemeliharaan (maintenance fee), maka jika
pelindungan paten tidak lagi diberikan, dan hak
atas paten telah dihapus maka biaya tahunan
paten tidak lagi perlu dibayarkan.
Pasal 167 huruf b mengatur pengecualian sanksi
pidana dan gugatan perdata atas produksi
produk farmasi yang dilindungi paten di
Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sebelum berakhirnya pelindungan paten dengan
tujuan untuk proses perizinan kemudian
melakukan pemasaran setelah pelindungan
Paten dimaksud berakhir. Pengecualian pada
Pasal 167 huruf b tersebut adalah untuk
menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak
lain setelah berakhirnya masa pelindungan
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Rekomendasi

Tetap
Perlu penelitian
lebih lanjut guna
menilai
pemanfaatan
ketentuan provisi
bolar

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

kemudian melakukan
pemasaran setelah
pelindungan Paten
dimaksud berakhir.

12. Pasal 167 b
Produksi
produk
farmasi
yang
dilindungi paten di
Indonesia
dalam
jangka waktu 5 (lima)
tahun
sebelum
berakhirnya
pelindungan paten
dengan tujuan untuk
proses
perizinan
kemudian melakukan
pemasaran setelah
pelindungan Paten
dimaksud berakhir.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Dampak
Pelaksanaan
Peraturan

Dampak
terhadap
dunia usaha

Analisis
paten agar harga produk farmasi yang wajar
dapat diupayakan. Untuk menilai efektivitas
pengaturan ini diperlukan penelitian lanjutan
guna melihat sejauh mana industri farmasi
nasional (dalam hal ini generic drug
manufacture) memanfaatkan ketentuan ini.
Selain itu
Ketentuan Pasal 167 huruf b Undang-Undang
Paten belum mengatur secara jelas mengenai
pengecualian atas sanksi pidana dan gugatan
perdata atas produksi produk farmasi yang
dilindungi paten terhadap pihak ketiga yang
bekerjasama dengan pemohon izin edar dan izin
produksi yang memanfaatkan pengaturan
provisi bolar. Misalnya apabila suatu perusahaan
industri farmasi bekerjasama dengan lembaga
penelitian atau perguruan tinggi untuk
melakukan penelitian terhadap suatu produk
farmasi dengan memanfaatkan pengaturan
provisi bolar, maka perlindungan bagi lembaga
penelitian atau perguruan tinggi tersebut perlu
diatur dengan jelas guna menghindari potensi
kriminalisasi terhadap lembaga penelitian atau
perguruan tinggi yang menjadi pihak ketiga
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Rekomendasi

Tetap
Perlu pengaturan
perlindungan
pihak
ketiga
dalam
pemanfaatan
pengaturan
provisi bolar

No

Pengaturan

13. Pasal 167 b
Produksi
produk
farmasi
yang
dilindungi paten di
Indonesia
dalam
jangka waktu 5 (lima)
tahun
sebelum
berakhirnya
pelindungan paten
dengan tujuan untuk
proses
perizinan
kemudian melakukan
pemasaran setelah
pelindungan Paten
dimaksud berakhir.

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Aspek
operasional

Indikator

Analisis

dalam proses pengajuan izin edar dan izin
produksi atas suatu produk farmasi tersebut 72.
Dari
segi Undang-Undang Paten tidak mendelegasikan
peraturan
pembentukan pengaturan teknis mengenai
pelaksananya provisi bolar. Namun pengaturan teknis
mengenai provisi bolar ini dapat dilihat pada
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria
Dan Tata Laksana Registrasi Obat (Per-BPOM
24/2017). Meskipun dasar mengingat PerkaBPOM 24/2017 tersebut tidak mencantumkan
Undang-Undang Paten, namun Pasal 21 PerkaBPOM 24/2017 tersebut mengatur mengenai
mekanisme dan dokumen persyaratan registrasi
Obat Generik Pertama dengan Zat Aktif yang
masih dilindungi paten. Perka-BPOM 24/2017
tersebut masih mengatur ketentuan provisi
bolar secara parsial. Selain itu mengingat bahwa
tujuan pengaturan provisi bolar ini adalah untuk
menjamin tersedianya produk farmasi, bukan
sekedar keamanan produk farmasi, maka
pengaturan teknis ini sebaiknya tidak hanya
diatur pada Peraturan Kepala BPOM saja,

72 Diolah

Rekomendasi

Tetap
Pengaturan teknis
mengenai provisi
bolar sebaiknya
diatur melalui PP
dengan
mempertimbangk
an
materi
muatannya.

dari bahan yang disampaikan oleh Ranggalawe Suryasaladin pada FGD Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan
Intelektual, 19 Oktober 2021
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
melainkan diatur pada Permenkes atau justru
diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan
mempertimbangkan materi muatan yang akan
diatur.
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Rekomendasi

C.1.2.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

No

Pengaturan

1.

Pasal 2 huruf d
Hak atas Paten dapat
beralih atau dialihkan baik
seluruhnya
maupun
sebagian karena:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. wakaf;
e. perjanjian
tertulis;
atau
f.
sebab
lain
yang
dibenarkan
berdasarkan ketentuan
peraturan perundangundangan
Pasal 11
Pemohon
pencatatan
pengalihan Paten karena
wakaf
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2
ayat
(1)
huruf
d
mengajukan permohonan
pencatatan
pengalihan
Paten
dengan

2.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Kejelasan
rumusan

Penggunaan Kejelasan
bahasa,
istilah, kata

Dalam hal pengalihan paten karena wakaf,
perlu diatur mengenai subjek pemegang
paten dan subjek pemegang wakaf paten.
Hal ini karena pada Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
diatur mengenai Wakif (pihak yang
mewakafkan harta benda miliknya) dan
Nazhir (pihak yang menerima harta benda
wakaf dari Wakif untuk dikelola dan
dikembangkan
sesuai
dengan
peruntukannya).

Tetap
Perlu
memperjelas
apakah seorang
Nazhir
akan
berkedudukan
sebagai
pemegang paten

Potensi
disharmoni

Kewajiban

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, harta benda wakaf wajib
didaftarkan
kepada
instansi
yang
berwenang. Selanjutnya Instansi yang
berwenang
menerbitkan
bukti
pendaftaran harta benda wakaf. Dalam hal
ini Menteri Agama dan Badan Wakaf
Indonesia
menjadi
instansi
yang

Tetap
Perlu mengatur
agar harta benda
wakaf menjadi
salah satu syarat
dokumen
kelengkapan
permohonan
pencatatan

Pengaturan
mengenai
kewajiban
pada 2 (dua)
peraturan
yang berbeda
hierarki
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No

Pengaturan
melampirkan
dokumen
kelengkapan berupa:
a. petikan atau salinan
dokumen Paten atau
fotokopi
sertifikat
Paten dan dokumen
Paten;
b. akta ikrar wakaf yang
diterbitkan
oleh
pejabat
yang
berwenang;
c. Surat Kuasa Khusus
dalam
hal
permohonan
diajukan
melalui
Kuasa;
d. bukti
pembayaran
biaya permohonan
pencatatan
pengalihan Paten;
e. bukti
pembayaran
biaya tahunan atas
Paten; dan
f.
surat
pernyataan
Pemegang Paten bahwa
Paten tidak diberikan lisensi

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

mengadministrasikan pendaftaran harta pengalihan Paten
benda
wakaf
tersebut.
Meskipun karena wakaf
konsekuensi tidak didaftarkannya harta
benda wakaf tersebut hanya sebatas sanksi
administratif terhadap Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf, namun guna keselarasan
pengaturan serta upaya untuk mendorong
pendaftaran harta benda wakaf, maka
bukti pendaftaran harta benda wakaf
seharusnya menjadi salah satu syarat
dokumen
kelengkapan
permohonan
pencatatan pengalihan Paten karena
wakaf.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

kepada pihak lain secara
eksklusif, tidak dijadikan
objek jaminan fidusia, dan
bukan merupakan Paten
yang dilaksanakan oleh
Pemerintah
berdasarkan
pertimbangan
berkaitan
dengan pertahanan dan
keamanan negara atau
Paten yang mengganggu
atau bertentangan dengan
kepentingan
pertahanan
dan keamanan negara.
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Rekomendasi

C.1.3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten

No

Pengaturan

1.

Peraturan
Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2005
Tentang
Susunan
Organisasi, Tugas, Dan
Fungsi Komisi Banding
Paten

Dimensi
Ketepatan
Jenis
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Indikator

-

-

Analisis

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Tetap
yang
dilakukan
terhadap
dimensi
ketepatan jenis peraturan perundangundangan, disimpulkan bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi
Banding Paten (PP No. 9/2020) ini sudah
tepat jenisnya. Mengingat bahwa
pencabutan
peraturan
perundangundangan harus dilakukan melalui
peraturan yang lebih tinggi atau sejajar,
maka PP No. 9/2020 ini dinilai sudah tepat,
karena mencabut peraturan yang level
hierarki yang sejajar, yakni Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi
Banding Paten. Pencabutan PP No.
40/2005 tersebut memang perlu dilakukan
karena PP No. 40/2005 tersebut sudah
tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang
13 Tahun 2016 tentang Paten. Bahwa Pasal
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
66 Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang
Paten
mengamanatkan
pengaturan
mengenai keanggotaan, tugas, fungsi, dan
wewenang Komisi Banding Paten untuk
diatur dengan Peraturan Menteri. Bahwa
delegasi pengaturan dari Pasal 66 UndangUndang 13 Tahun 2016 tentang Paten
tersebut telah dibentuk Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
Maka pencabutan PP No. 40/2005 tersebut
tidak menimbulkan kekosongan hukum.
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Rekomendasi

C.1.4.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

No

Pengaturan

1.

Pasal 13
Pelaksanaan Paten yang
dapat dilakukan sendiri oleh
Pemerintah yang berkaitan
dengan kebutuhan sangat
mendesak
untuk
kepentingan
masyarakat
meliputi
a. produk farmasi dan/atau
bioteknologi yang harganya
mahal dan/atau diperlukan
untuk
menanggulangi
penyakit
yang
dapat
mengakibatkan terjadinya
kematian mendadak dalam
jumlah
yang
banyak,
menimbulkan
kecacatan
yang
signifikan,
dan
merupakan
kedaruratan
kesehatan masyarakat yang
meresahkan dunia;

Dimensi
Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Analisis

Aspek
relevansi
dengan
hukum yang
berlaku
secara
internasional

Pengaturan
yang terkait
dengan
Perjanjian
Internasional

Ketentuan Pasal 13 huruf a membatasi
pelaksanaan paten oleh pemerintah untuk
menanggulangi penyakit yang dapat
mengakibatkan
terjadinya
kematian
mendadak dalam jumlah yang banyak,
menimbulkan kecacatan yang signifikan,
dan merupakan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang meresahkan dunia,
sebatas produk
farmasi
dan/atau
bioteknologi yang harganya mahal
dan/atau diperlukan. Dikaitkan dengan
Article 8 TRIPs Agreement, diatur bahwa
negara anggota dapat mengambil
tindakan-tindakan yang dianggap penting
bagi masyarakat, sehingga dapat saja jika
keadaan memaksa, pemerintah melakukan
impor/memproduksi alat kesehatan yang
dilindungi paten73. Oleh karena itu dalam
kajiannya Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan
Intelektual (APHKI) merekomendasikan
agar pelaksanaan paten oleh Pemerintah

73

Rekomendasi
Ubah
Pelaksanaan
paten oleh
pemerintah
dapat
dilaksanakan
terhadap produk
yang diperlukan
untuk
menanggulangi
penyakit yang
dapat
mengakibatkan
terjadinya
kematian
mendadak dalam
jumlah yang
banyak,
menimbulkan
kecacatan yang
signifikan, dan

Kelompok Kerja Paten dan TRIPS Flexibilities APHKI Indonesia, “Seri Kajian APHKI Indonesia : Trips Flexibilities Dan Undang-Undang Paten”,
(2020), hlm. 25.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
hendaknya diperluas, termasuk alat
kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk
menanggulangi kondisi darurat penyakit.
Selain itu Article 31 TRIPs Agreement juga
tidak membatasi jenis produk yang dapat
dilaksanakan paten-nya oleh pemerintah
(government use) dalam keadaan darurat
nasional atau keadaan lain yang sangat
mendesak atau dalam kasus penggunaan
publik non-komersial. Dengan demikian
direkomendasikan agar pembatasan
produk farmasi dan/atau bioteknologi
yang harganya mahal dihapuskan.
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Rekomendasi
merupakan
kedaruratan
kesehatan
masyarakat yang
meresahkan
dunia, atau
untuk
penggunaan
publik secara
non-komersial.

C.1.5.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan
Antiretroviral

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

1.

Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Paten Oleh
Pemerintah Terhadap Obat
Antiviral Dan Antiretroviral

-

-

-

Analisis

Rekomendasi

Peraturan Presiden ini dibentuk dalam Tetap
rangka penanggulangan penyakit Human
Immunodeficiency
Virus-Acquired
Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
dan Hepatitis B di Indonesia. Tujuannya
adalah untuk memenuhi ketersediaan dan
kebutuhan yang sangat mendesak obat
Antiviral
dan
Antiretroviral
untuk
pengobatan
penyakit
Human
Immunodeficiency
Virus-Acquired
Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
dan Hepatitis B. Permasalahan rendahnya
akses masyarakat miskin terhadap obatobatan
esensial di negara-negara
berkembang dan terbelakang memang
menjadi perhatian utama dalam deklarasi
DOHA Declaration on the TRIPS Agreement
and Public Health (Deklarasi DOHA)
dengan mencari penafsiran yang jelas
terhadap pasal-pasal pelindung TRIPS,
tanpa
menghapus
sistem
paten
berdasarkan ketentuan perjanjian TRIPS.
Mengingat Perpres 76/2012 ini dibentuk
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
dalam rangka mengantisipasi kelangkaan
obat dalam penanggulangan HIV/AIDS,
maka pembentukan Perpres 76/2012
sudah tepat. Selain itu, meskipun Perpres
76/2012 ini dibentuk berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten, namun ketentuan pada
Perpres 76/2012 ini juga masih selaras
dengan
Undang-Undang
Paten.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang
dilakukan terhadap Perpres 76/2012 ini
tidak ditemukan permasalahan
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Rekomendasi

C.1.6.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten

No

Pengaturan

Dimensi

1.

Pasal 9
Komisi Banding mempunyai
tugas
menerima,
memeriksa, dan memutus
Permohonan Banding

Efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel
Aspek
Standar
Operasional
Pelaksana

Indikator

Analisis

Rekomendasi

SOP
yang
jelas,
lengkap dan
diterapkan

Sejak tahun 2019 sampai dengan 19 Mei
2021 Komisi Banding Paten telah
memutus sebanyak 65 permohonan
banding paten, sedangkan permohonan
banding Paten yang belum diputus
sejumlah 46 permohonan74. Tunggakan
penyelesaian permohonan banding paten
tersebut
terjadi
karena
memang
dibutuhkan pemeriksaan yang lebih
cermat
dan
mendalam.
Model
pemeriksaan Komisi Banding Paten yang
lebih bersifat pruden dan hati-hati
tersebut
memang
menyebabkan
penyelesaian permohonan banding paten
membutuhkan waktu yang lama. Selain itu
lamanya
penyelesaian
permohonan
banding
juga
disebabkan
oleh
penyelesaian kasus paten luar negeri yang
biasanya membutuhkan korespondensi
yang lama. Oleh karena itu untuk
mengatasi permasalahan tersebut perlu

Tetap
Perlu menyusun
suatu pedoman
pemeriksaan
singkat
untuk
jenis
permohonan
tertentu
yang
tidak
memerlukan
penanganan yang
ekstra.

74 Diolah

dari bahan yang disampaikan oleh Ragil Yoga Edi pada FGD Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual,
19 Oktober 2021.
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No

2.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 28 ayat 3
Disharmoni
Dalam hal Permohonan Pengaturan
Banding karena alasan
keberatan
terhadap
keputusan
pemberian
Paten terkait Paten proses,
Majelis Banding dapat
menetapkan
agar
pemeriksaan
dinyatakan
tertutup untuk umum

Variabel

Indikator

Kewenangan Adanya
pengaturan
mengenai hal
yang
sama
pada
2
peraturan
yang berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang berbeda

Analisis
disusun suatu pedoman pemeriksaan
singkat yang dapat mengakselerasi
penyelesaian permohonan banding paten
pada jenis permohonan tertentu yang
tidak memerlukan penanganan yang
ekstra. Selain itu perlu dipertimbangkan
penambahan sumber daya manusia sesuai
dengan penghitungan beban kerja yang
ideal.
Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Paten
mengatur bahwa dalam melakukan
pemeriksaan gugatan terhadap proses
yang diberi Paten, hakim atas permintaan
para pihak dapat menetapkan agar
persidangan dinyatakan tertutup untuk
umum. Ketentuan pasal Pasal 28 ayat 3
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Komisi Banding Paten (Permenkumham
3/2019) ini tidak selaras dengan UndangUndang Paten karena memberikan
kewenangan kepada Majelis Banding
untuk melakukan pemeriksaan tertutup
tanpa adanya permintaan dari para pihak.
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Rekomendasi

Ubah
Perlu sinkronisasi
ketentuan pasal
28
ayat
3
Permenkumham
3/2019
ini
dengan Pasal 28
ayat 3 UndangUndang Paten.

C.1.7.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif
Tertentu Pada Pelayanan Paten Dan Hak Cipta

No

Pengaturan

1.

Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 20 Tahun 2020
Tentang Syarat Dan Tata
Cara
Pengenaan
Tarif
Tertentu Pada Pelayanan
Paten Dan Hak Cipta

Dimensi
Efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Indikator

Aspek
Dampak
Pelaksanaan
Peraturan

Dampak
terhadap
dunia usaha
dan riset

Analisis

Rekomendasi

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Tetap
Manusia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif
Tertentu Pada Pelayanan Paten Dan Hak
Cipta (Permenkumham 20/2020) ini
dibentuk untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam
Permenkumham 20/2020 ini diatur
mengenai syarat dan tata cara pengenaan
tarif tertentu yang diberikan kepada
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga
Pendidikan, atau Lembaga Litbang
Pemerintah.
Pengaturan
pada
Permenkumham 20/2020 ini sangat
sejalan dengan tujuan Undang-Undang
Paten, yakni untuk memotivasi inventor
untuk meningkatkan hasil karya, baik
secara kuantitas maupun kualitas guna
mendorong kesejahteraan bangsa dan
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
negara serta menciptakan iklim usaha
yang sehat, dalam hal ini secara khusus
terhadap inovator nasional yang berasal
dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga
Pendidikan, atau Lembaga Litbang
Pemerintah. Misalnya ketentuan Pasal 9,
Pasal 10, dan Pasal 11, dan Pasal 12
Permenkumham 20/2020 ini yang
mengatur pengenaan tarif 0% terhadap
paten belum komersial yang dihasilkan
oleh Lembaga Litbang Pemerintah,
perguruan tinggi negeri dan swasta,
sekolah negeri dan swasta, atau Lembaga
Pendidikan
Pemerintah
Lainnya.
Ketentuan pasal tersebut tentunya dapat
menghindarkan inventor paten yang
belum menghasilkan manfaat ekonomi
dari beban kewajiban membayar biaya
tahunan, mengingat banyaknya paten
belum
komersial
yang
dihasilkan
khususnya oleh perguruan tinggi negeri
dan swasta.
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Rekomendasi

C.1.8.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

No

Pengaturan

1.

Pasal 84
Pemeriksaan
substantif
berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. memiliki kebaruan;
b. dapat
merupakan
pengembangan
dari
produk atau proses
yang telah ada;
c. memiliki
kegunaan
praktis; dan
d. dapat diterapkan dalam
industri.
Pasal 86
Pemohon
yang
tidak
mengajukan permohonan
pemeriksaan
substantif
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) atau biaya
tidak
dibayar
maka
Permohonan
Paten

2.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan
batasan
pengertian/d
efinisi

Batasan
pengertian/
definisi

kriteria paten sederhana tersebut
sebaiknya dituangkan dalam definisi pada
bab Ketentuan Umum. Hal ini karena
paten sederhana merupakan kata yang
digunakan berulang-ulang pada UndangUndang Paten, bahkan menjadi salah satu
pengaturan utama. Sesuai dengan
Lampiran II angka 102 UU No. 12 Tahun
2011, kata atau istilah yang digunakan
berulang-ulang di dalam pasal atau
beberapa pasal selanjutnya dimuat dalam
ketentuan umum.

Ubah
Perlu
merumuskan
definisi
paten
sederhana pada
bab ketentuan
umum.

Efektivitas
Pelaksanaan

Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat ini

Relevansi
peraturan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Ketentuan pasal 86 ini berpotensi
menimbulkan berulangnya permohonan
paten, hal ini karena ketika pemohon
tidak mengajukan pemeriksaan substantif
bersamaan
dengan
pengajuan
permohonan paten sederhana, maka
permohonannya langsung dianggap
ditarik kembali. Oleh karena itu perlu
dikaji kemungkinan untuk mengatur

Ubah
Perlu
menyatukan
proses pengajuan
permohonan dan
pemeriksaan
paten sederhana.
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No

Pengaturan
sederhana dianggap ditarik
kembali

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
bahwa ketika pengajuan permohonan
paten sederhana dilakukan, maka secara
otomatis dianggap sudah mengajukan
pemeriksaan substantif.
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Rekomendasi

C.1.9.

No
1.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib
Paten
Pengaturan

Dimensi

Peraturan Menteri Hukum Dan Kejelasan
Hak Asasi Manusia Nomor 14 Rumusan
Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Nomor
30 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pemberian Lisensi-Wajib
Paten
Bagian menimbang huruf a
Bahwa untuk mendukung
upaya perubahan pengaturan
yang
berkaitan
dengan
kemudahan
berusaha,
pelindungan, dan peningkatan
ekosistem investasi, diperlukan
terobosan
hukum
untuk
mempercepat
proses
penyelesaian permohonan di
bidang paten sederhana

Variabel
Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Indikator
Ketepatan

Analisis
Dalam bagian menimbang huruf a
disebutkan
bahwa
salah
satu
pertimbangan
pembentukan
Permenkumham 14/2021 ini adalah
untuk
mempercepat
proses
penyelesaian permohonan di bidang
paten sederhana. Namun pada batang
tubuh Permenkumham 14/2021 tidak
ada pengaturan mengenai paten
sederhana. Bagian menimbang huruf a
ini tidak tepat karena tidak sesuai
dengan ketentuan yang diatur.
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Rekomendasi
Ubah
bagian
menimbang
huruf a

C.2.

Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Merek dan Indikasi Geografis

C.2.1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

No
1.

Pengaturan
Pasal 1 angka 22 :
Hari adalah hari kerja.

Dimensi
Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Variabel
Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Indikator
Konsisten
Antar
Ketentuan

Analisis
Pengertian hari antara Pasal 1 angka 22
dengan Penjelasan pasal 85 (4) berbeda.
Pasal Pasal 85 (4) Hari adalah hari kalender.
Hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
angka 22, berlaku untuk keseluruhan UU
Merek dan Indikasi Geografis, kecuali
ditentukan lain. Pengecualian diberikan
oleh, antara lain, pasal 85, yakni terkait
dengan prosedur beracara. Menurut
prosedur hukum acara, hari yang
digunakan adalah hari kalender. Oleh
karena itu, di sini berlaku prinsip hukum
yang
mengatur
secara
khusus
mengesampingkan hukum yang mengatur
secara umum. Ketentuan bahwa hari
adalah “hari kerja” sedangkan dalam
penjelasan Pasal 85 ayat (4) berbeda, yaitu
hari adalah “hari kalender” dapat
membingungkan.
Menurut
prosedur
Hukum Acara, hari adalah hari kalender.
Hal ini sebaiknya diatur dalam norma,
bukan dalam penjelasan.
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Rekomendasi
Ubah Pasal 1
angka 22 menjadi:
Hari adalah hari
kalender.

No

2.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 4 ayat (2):
Disharmoni
Dalam
Permohonan Pengaturan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) harus
mencantumkan:
a. tanggal, bulan, dan tahun
Permohonan;
b.
nama
lengkap,
kewarganegaraan,
dan
alamat Pemohon;
c. nama lengkap dan alamat
Kuasa jika Permohonan
diajukan melalui Kuasa;
d. warna jika Merek yang
dimohonkan
pendaftarannya
menggunakan unsur warna;
e. nama negara dan
tanggal permintaan Merek
yang pertama kali dalam
hal Permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas; dan

Variabel

Indikator

Analisis

Hal ini juga dikaitkan dengan cita-cita UU
Ciker
untuk
mengefektifkan
dan
mempercepat proses pelayanan.
Perlindungan Adanya
Ketentuan dalam UU Merek tidak melarang
pengaturan penggunaan bahasa atau kata asing
mengenai
sebagai merek. Bahkan kenyataannya
pelindungan banyak merek yang menggunakan
yang sama kata/bahasa/istilah asing sebagai merek
pada
dua dagang/jasa yang terdaftar di DJKI.
peraturan
setingkat,
Namun jika memperhatikan ketentuan
tetapi
Pasal 36 ayat (3) UU No.24 Tahun 2009
memberikan tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
pelindungan Negara, serta Lagu Kebangsaan bahwa
yang
Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk
berbeda
nama bangunan atau gedung, jalan,
apartemen
atau
permukiman,
perkantoran, kompleks perdagangan,
merek dagang, lembaga usaha, lembaga
pendidikan, organisasi yang didirikan atau
dimiliki oleh warga negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia. Pengecualian
terhadap penggunaan bahasa daerah atau
bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah,
budaya,
adat
istiadat,
dan/atau
keagamaan.
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Rekomendasi

Tetap
dengan
memastikan
harmonisasi/sinkr
onisasi antar UU
Merek dengan UU
Bendera, Bahasa
dan
Lambang
Negara

No

Pengaturan

Dimensi

f. kelas barang dan/atau
kelas jasa serta uraian jenis
barang dan/atau jenis jasa.

3.

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Perlu harmonisasi antar 2 peraturan ini
untuk dapat memberikan kepastian
hukum.

Pasal 15 huruf e,
label Merek, termasuk
keterangan
mengenai
warna dan jika label Merek
menggunakan bahasa asing
dan/atau huruf selain huruf
Latin dan atau angka yang
tidak lazim digunakan
dalam bahasa Indonesia,
disertai terjemahannya ke
dalam bahasa Indonesia,
huruf Latin atau angka yang
lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia, serta
cara pengucapannya dalam
ejaan Latin.
Pasal 9:
Efektivitas
Permohonan
dengan Pelaksanaan
menggunakan Hak Prioritas PUU
harus diajukan dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak Tanggal

Aspek
Tersedianya Pelaksanaan ketentuan dalam pasal ini
Anggaran dan sarana
harus memperhatikan perubahan Pasal 23
Sarana
prasarana
ayat (5) yang sudah diubah oleh UU Cipta
Prasarana
Kerja, dimana pemeriksaan substantif
terhadap permohonan yang tidak terdapat
keberatan dilakukan untuk waktu paling
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Tetap,
namun
demikian harus
dipastikan
dukungan
teknologi
dan
bahwa

No

4.

Pengaturan

Dimensi

Penerimaan permohonan
pendaftaran Merek yang
pertama kali diterima di
negara
lain
yang
merupakan
anggota
Konvensi Paris tentang
Pelindungan
Kekayaan
Industri (Paris Convention
for the Protection of
Industrial Property) atau
anggota
Persetujuan
Pembentukan Organisasi
Perdagangan
Dunia
(Agreement Establishing the
World Trade Organization).
Pasal 11 ayat (4):
Kejelasan
Dalam hal kelengkapan Rumusan
persyaratan Permohonan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3)
belum terpenuhi karena
adanya bencana alam atau
keadaan memaksa di luar
kemampuan
manusia,
Pemohon atau Kuasanya
dapat
mengajukan

Variabel

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Indikator

Batasan
Penjelasan

Analisis

Rekomendasi

lama 30 hari. Perubahan ini tentunya dapat
berdampak terhadap ketentuan mengenai
permohonan dengan hak prioritas. Catatan
ini sebagaimana disampaikan oleh
Narasumber Dr. Gunawan Suryomurcito
dalam rapat dengan Pokja yang
dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2021.

pemangkasan
waktu ini tidak
berdampak
terhadap
permohonan
yang
diajukan
dengan
hak
prioritas.

Dalam keadaan normal, berlaku ketentuan
ayat 2 jangka waktu pemenuhan 2 bulan
dan untuk permohonan prioritas berlaku
ketentuan ayat 3 dimana jangka waktu
pemenuhannya 3 bulan. Dalam “keadaan
memaksa di luar kemampuan manusia atau
terjadinya bencana alam” maka berlaku
ketentuan ayat 4 dimana dapat
mengajukan
permohonan
tertulis
mengenai
perpanjangan
waktu
pemenuhan
kelengkapan
syarat.

Ubah Penjelasan
Pasal
dengan
memberikan
batasan terhadap
“keadaan
memaksa di luar
kemampuan
manusia”.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

permohonan secara tertulis
mengenai
perpanjangan
jangka waktu pemenuhan
kelengkapan persyaratan
dimaksud.

5.

Pasal 20 telah diubah Kejelasan
dengan Pasal 108 UU Ciker rumusan
dengan
menambahkan
ketentuan terhadap merek
yang tidak dapat didaftar.
Lebih lengkap Pasal 20
berbunyi:
Merek tidak dapat didaftar
jika:
a. bertentangan' dengan
ideologi
negara,
peraturan perundangundangan,
moralitas,
agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum;

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Indikator

Analisis

Pengajuan
permohonan
tertulis
perpanjangan waktu ini tentu tidak serta
merta dapat diakomodir atau dikabulkan
karena harus memenuhi kriteria bahwa
terjadi bencana alam atau terdapat
keadaan memaksa diluar kemampuan
manusia. Untuk memberikan kepastian
hukum kepada pemohon maka perlu
diberikan Batasan penjelasan dalam hal
keadaan memaksa di luar kemampuan
manusia yang dimaksud dalam pasal ini.
Konsisten
Ketentuan Pasal 20 UU Merek ini telah
antar
diubah dengan UU Ciker dengan
ketentuan
menambahkan ketentuan merek yang
dan mudah tidak dapat didaftar yaitu: mengandung
dipahami
bentuk yang bersifat fungsional. Perubahan
ini
sudah
ditindaklanjuti
dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Merek, dimana dalam Pasal 16
ayat (1) menambahkan ketentuan
“mengandung bentuk yang bersifat
fungsional”.
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Rekomendasi

Ubah Penjelasan
Pasal
dengan
menambahkan
penjelasan yang
dimaksud dengan
“mengandung
bentuk
yang
bersifat
fungsional”.

No

Pengaturan
b. sama dengan, berkaitan
dengan, atau hanya
menyebut
barang
dan/atau jasa yang
dimohonkan
pendaftarannya;
c. memuat. unsur yang
dapat
menyesatkan
masyarakat
tentang
asal, kualitas, jenis,
ukuran, macam, tujuan
penggunaan
barang
dan/atau jasa yang
dimohonkan
pendaftarannya
atau
merupakan
nama
varietas tanaman yang
dilindungi untuk barang
dan/atau jasa yang
sejenis;
d. memuat
keterangan
yang
tidak
sesuai
dengan
kualitas,
manfaat, atau khasiat
dari barang dan/atau
jasa yang diproduksi;

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
Namun, baik dalam UU Ciker maupun
dalam Permenkumham 12/2021 ini tidak
ditemukan penjelasan yang dimaksud
dengan merek yang mengandung bentuk
yang bersifat fungsional. Penjelasan ini
diperlukan untuk bisa menjadi panduan
yang menjabarkan secara lebih rinci yang
dimaksud
ketentuan
ini.
Untuk
memberikan penjelasan mengenai merek
yang mengandung bentuk yang bersifat
fungsional ini dapat merujuk/melihat
penjelasan
pada
ASEAN
Common
Guidelines on the Substantive Examination
on Trademarks.
Catatan lainnya adalah jika melihat
ketentuan huruf a-f di dalam UU Ciker
diberikan
penjelasan,
sementara
ketentuan huruf g di dalam UU Ciker
penjelasannya tertulis cukup jelas. Oleh
karena itu, untuk konsistensi pengaturan
dan
memberikan
kejelasan
perlu
menambahkan
penjelasan
terhadap
ketentuan yang dimaksud dengan
“mengandung bentuk yang bersifat
fungsional” sebagaimana dimaksud dalam
UU Cipta Kerja.
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Rekomendasi

No

6.

Pengaturan

Dimensi

e. tidak memiliki daya
pembeda;
f. merupakan nama umum
dan/atau lambang milik
umum;
mengandung
bentuk yang bersifat
fungsional.
Pasal 21 ayat (1):
Kejelasan
(1) Permohonan ditolak jika Rumusan
Merek tersebut mempunyai
persamaan pada pokoknya
atau
keseluruhannya
dengan:
a. Merek terdaftar milik
pihak lain atau dimohonkan
lebih dahulu oleh pihak lain
untuk barang dan/atau jasa
sejenis;
b. Merek terkenal milik
pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik
pihak lain untuk barang
dan/atau jasa tidak sejenis
yang
memenuhi
persyaratan tertentu;

Variabel

Penggunaan
Bahasa,
istilah, kata

Indikator

Kurang
penjelasan

Analisis

Pasal ini merupakan dasar penolakan
terhadap merek terutama merek yang
memiliki persamaan dengan merek
terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa
sejenis maupun tidak sejenis.
Terkait dengan kriteria merek terkenal ini
dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal
ini. Lebih lanjut, kriteria “merek terkenal”
telah dirumuskan lebih rinci dalam Pasal 18
Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Pendaftaran Merek. Kriteria
merek
terkenal
dalam
ayat
(3)
Permenkumham
ini
merupakan
penjabaran dari 6 kriteria yang ditentukan
oleh WIPO mengenai Merek Terkenal (Lihat
WIPO Joint Recommendation Concerning
Provisions on the Protection of Well-Known
Marks
(https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
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Rekomendasi

Ubah
dengan
menambahkan
penjelasan
terhadap
rumusan
“persyaratan
tertentu”
yang
dimaksud dalam
ayat (1) huruf c
agar
dapat
memberikan
kepastian hukum.
Perlu dibuat suatu
pedoman
atau
panduan untuk
memberikan
penjelasan yang
rinci
mengenai
penolakan karena

No

Pengaturan
atau
d.
Indikasi
terdaftar.

Geografis

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
marks/833/pub833.pdf)).
6
Kriteria
tersebut meliputi:
a. the degree of knowledge or
recognition of the mark in the relevant
sector of the public;
b. the duration, extent and geographical
area of any use of the mark;
c. the duration, extent and geographical
area of any promotion of the mark,
including advertising or publicity and
the presentation, at fairs or
exhibitions, of the goods and/or
services to which the mark applies;
d. the duration and geographical area of
any registrations, and/or any
applications for registration, of the
mark, to the extent that they reflect
use or recognition of the mark;
e. the record of successful enforcement
of rights in the mark, in particular, the
extent to which the mark was
recognized as well known by
competent authorities;
f. the value associated with the mark.
Kriteria penentuan keterkenalan suatu
merek sebagaimana diatur dalam UU
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Rekomendasi
persamaan
dengan
merek
terkenal
untuk
kelas barang/jasa
tidak
sejenis
untuk
dapat
memberikan
kepastian hukum
bagi
pemohon
merek.

No

7.

Pengaturan

Pasal 22:
Terhadap Merek terdaftar
yang kemudian menjadi
nama generik, setiap
Orang dapat mengajukan
Permohonan
Merek
dengan
menggunakan
nama generik dimaksud
dengan tambahan kata lain
sepanjang ada unsur
pembeda.

Dimensi

Kejelasan
Rumusan

Variabel

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Indikator

Analisis

Merek dan IG juncto Permenkumham
67/2016 ini sudah cukup menjadi panduan
atau pedoman bagi Pemeriksa Merek,
Komisi Banding dan Hakim. Namun
demikian, masih terdapat catatan terkait
dengan ketentuan huruf c dimana
penolakan bagi merek yang memiliki
persamaan dengan merek terkenal untuk
barang/jasa tidak sejenis yang memenuhi
persyaratan
tertentu.
Perlu
ada
batasan/penjelasan dari “persyaratan
tertentu” yang dimaksud disini untuk
memberikan kepastian hukum bagi
pemohon merek.
Tidak
Ketentuan pasal ini mengakomodir kondisi
menimbulka atau praktek yang terjadi diluar negeri
n ambiguitas dimana merek menjadi generic trademarks
dan mudah dimana suatu merek menjadi nama yang
dipahami
umum digunakan untuk menyebut suatu
produk, contohnya: merek aspirin yang
menjadi generic karena Sebagian besar
orang yang hendak membeli obat sakit
kepala selalu menyebut aspirin. Dalam hal
ini, Pengadilan mempunyai kewenangan
untuk menentukan suatu merek menjadi
merek generic.
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Rekomendasi

Ubah
dengan
menambahkan
penjelasan pasal
mengenai nama
generik
yang
dimaksud dalam
pasal ini. Selain
itu, perlu dibuat
suatu pedoman
atau
panduan
untuk
memberikan

No

8.

Pengaturan

Pasal 23 ayat (5) telah
diubah oleh UU Ciker
menjadi Pasal 23 ayat (3)
menjadi:
Pemeriksaan
substantif
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (3) diselesaikan

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Variabel

Aspek SDM
dan Sarana
Prasarana

Indikator

Terpenuhiny
a kapasitas,
kualitas
SDM
dan
tersedianya
sarana dan
prasarana

Analisis
Konsep tentang “generic trademarks” di
Indonesia perlu digali lebih dalam, apakah
memang dikenal atau sudah pernah terjadi
praktek suatu merek di Indonesia menjadi
merek generic sehingga kehilangan
ekslusifitasnya sebagai sebuah merek.
Karena ketika merek tersebut menjadi
merek generic, maka berlaku sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 22 dimana merek
tersebut menjadi milik umum dan dapat
dipergunakan oleh siapa saja dengan
penambahan unsur/kata lain sebagai unsur
pembeda.
Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 22
ini perlu dilengkapi dengan batasan yang
jelas apa yang dimaksud dengan merek
generik serta kriteria menentukan suatu
merek menjadi nama generik.
Sebelumnya dalam UU Merek dan IG diatur
dalam ayat (5): Pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
Perubahan pasal ini telah ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang
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Rekomendasi
penjelasan rinci
mengenai merek
terdaftar
yang
menjadi
nama
generic disertai
contoh-contoh.

Tetap,
namun
demikian harus
dipastikan
dukungan
teknologi
dan
bahwa
pemangkasan
waktu ini tidak

No

Pengaturan
dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) Hari.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum berdampak pada
dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang hasil pemeriksaan
Pendaftaran Merek. Pasal 13 ayat (1) substantif merek.
Permenkumham
12/2021,
dimana
pemeriksaan
substantif
terhadap
permohonan
yang
tidak
terdapat
keberatan diselesaikan 30 hari.
Penyingkatan waktu ini diharapkan dapat
mengefisienkan waktu dan sebagai bentuk
pelayanan yang cepat.
Namun demikian terdapat catatan yang
diberikan oleh Narasumber Dr. Gunawan
Suryomurcito dalam rapat dengan Pokja
yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2021,
dimana disampaikan bahwa percepatan
proses pemeriksaan substantif jika tidak
ada keberataan menurut perubahan UU
Cipta Kerja yaitu paling lama 30 hari. Hal ini
perlu memperhatikan ketentuan Pasal 35
ayat (4) dimana terhadap permohonan
perpanjangan diberikan masa tenggang
(grace
period)
bagi
permohonan
perpanjangan merek yang berakhir jangka
waktu pelindungannya. Kondisi ini akan
berdampak pada pemeriksaan substantif
dan memungkinkan potensi terjadinya
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
duplikasi merek terdaftar yang ke depan
berpotensi konflik hak atas merek di komisi
banding merek dan/atau pengadilan.
Selain itu dalam pelaksanaannya perlu
dipastikan aspek pendukung seperti jumlah
SDM Pemeriksa Merek yang bertanggung
jawab melakukan pemeriksaan substantif
terhadap seluruh permohonan merek yang
masuk dan harus diselesaikan dalam jangka
waktu 30 hari. Dalam rapat Pokja dengan
Narasumber Dr. Gunawan Suryomurcito
yang dilaksanakan di BPHN, 8 Oktober 2021
juga disampaikan bahwa pada September
2021, Direktur Jenderal Kekayaan
Intelektual
Dr.
Freddy
Harris
mengumumkan bahwa DJKI mengadopsi
teknologi kecerdasan buatan (artificial
intelligence) dari IBM untuk memproses
permohonan pendaftaran paten dan
merek, sehingga dengan penerapan
teknologi ini akan membantu pemeriksaan
merek dari yang sebelumnya dilakukan
secara manual menjadi elektronik
(memangkas waktu pemeriksaan).
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Rekomendasi

No
9.

Pengaturan
Pasal 23:
Ayat (6):
Dalam hal diperlukan
untuk
melakukan
pemeriksaan substantif,
dapat ditetapkan tenaga
ahli pemeriksa Merek di
luar Pemeriksa.
Ayat (7):
Hasil
pemeriksaan
substantif yang dilakukan
oleh tenaga ahli pemeriksa
Merek di luar Pemeriksa
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (6), dapat
dianggap sama dengan
hasil
pemeriksaan
substantif yang dilakukan
oleh Pemeriksa, dengan
persetujuan Menteri.
Ayat (8):
Ketentuan lebih lanjut
mengenai tenaga ahli
pemeriksa Merek di luar

Dimensi
Efektivitas
Peraturan
Perundanganundangan

Variabel
Aspek
Operasional
atau
tidaknya
peraturan

Indikator
keefektifan
pengaturan
dan
peraturan
pelaksana
nya

Analisis
Pasal 23 secara umum mengatur mengenai
pemeriksaan substantif merek dimana
pemeriksaan ini dilakukan oleh Pemeriksa
Merek (ayat 1). Dalam hal diperlukan, maka
pemeriksaan substantif ini juga dapat
dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa
merek (di luar JF Pemeriksa Merek
menurut ayat 1).
Penghapusan pasal 23 ayat (8) oleh UU
Cipta Kerja berpotensi membuat Pasal 23
ayat (6) dan Pasal 23 (7) tidak Operasional.
Sebagai catatan peraturan menteri yang
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) hingga
saat ini belum ada.
Dalam rapat Pokja dengan Narasumber Dr.
Gunawan Suryomurcito yang dilaksanakan
di BPHN, 8 Oktober 2021 disampaikan
bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (6): “Dalam
hal
diperlukan
untuk
melakukan
pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan
tenaga ahli pemeriksa Merek di luar
Pemeriksa” muncul karena terjadinya
penumpukan
(backlog) permohonan
pendaftaran Merek yang banyak sekali dan
tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh
JF Pemeriksa Merek yang ada pada saat itu.
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Rekomendasi
Ubah,
dengan
memastikan
dukungan
teknologi dalam
pemeriksaan
substantif untuk
mempercepat
Pemeriksa Merek
melakukan
pemeriksaan
substantif.

No

Pengaturan
Pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)
diatur dengan Peraturan
Menteri. (Pasal 23 ayat (8)
dihapus oleh UU Cipta
Kerja)

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
Tenaga ahli di luar pemeriksa merek ini
dianggap sebagai solusi pada saat itu,
dalam melakukan “outsourcing” untuk
mempercepat pemeriksaan substantif.
Namun demikian pada September 2021,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr.
Freddy Harris mengumumkan bahwa DJKI
mengadopsi teknologi kecerdasan buatan
(artificial intelligence) dari IBM untuk
memproses permohonan pendaftaran
paten dan merek, sehingga dengan
penerapan teknologi ini akan membantu
pemeriksaan merek dari yang sebelumnya
dilakukan
secara
manual
menjadi
elektronik
(memangkas
waktu
pemeriksaan).
Dengan
demikian,
keberadaan ketentuan Pasal 23 ayat (6)
dan (7) perlu dipastikan kembali
implementasinya apakah masih relevan
untuk diberlakukan secara efektif efisien,
apalagi jika sudah ada dukungan teknologi
yang dapat membantu Pemeriksa Merek
untuk
mempercepat
pemeriksaan
substantif merek.
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Rekomendasi

No

Pengaturan

10.

Pasal 41 ayat (8):
Pengalihan Hak atas Merek
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dapat
dilakukan pada saat proses
Permohonan pendaftaran
Merek.
Pasal 46 ayat (4):
Untuk
pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah,
Pemerintah
dapat mendaftarkan Merek
Kolektif yang diperuntukkan
bagi pengembangan usaha
dimaksud
dan/atau
pelayanan publik.

11.

Dimensi
Disharmoni
Pengaturan

Efektifitas
Pelaksanaan
PUU

Variabel
Konsep
atau
Definisi

Indikator

Analisis

Disharmoni
konsep
dalam
pengaturan

Rekomendasi

Hak atas merek diperoleh dengan Cabut
pendaftaran, ditandai dengan pemberian
sertifikat. Ketentuan dalam pasal ini rancu
dalam hal pengalihan hak dilakukan pada
saat proses permohonan padahal proses
permohonan ini belum muncul adanya hak
atas merek.
Aspek
Pengaturan Saat ini, masih sedikit masyarakat yang Ubah
operasional
dalam
mendaftar merek kolektif, terutama pelaku
atau tidaknya peraturan
UMKM, padahal penggunaan merek
peraturan
masih belum kolektif dinilai sebagai salah satu upaya
dilaksanakan dalam memberdayakan UMKM guna
secara
memperbaiki perekonomian daerah dan
efektif
menciptakan produk yang mempunyai
daya saing. Peran pemerintah sangat
dibutuhkan
terhadap
upaya
pemberdayaan UMKM.
Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM
memiliki kualitas SDM yang rendah,
kurangnya
pengetahuan
mengenai
pendaftaran merek, anggapan bahwa
merek tidak perlu untuk didaftarkan,
rendahnya peran pemerintah, biaya
pendaftaran merek yang terlalu mahal dan
proses yang lama.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
Keberatan atau keengganan pelaku UMKM
untuk menggunakan merek secara
bersama-sama karena:
a. Mereka telah memulai dan merintis
usahanya sendiri-sendiri.
b. Perbedaan kualitas antara pedagang
yang satu dengan yang lainnya
berdampak kepada reputasi para
pedagang.
c. Kurangnya
pemahaman
para
pengusaha UMKM tentang pentingnya
perlindungan merek bagi usahanya.
Kondisi seperti tersebut di atas dapat
teratasi jika pemerintah hadir dan serius
menangani serta wajib mendorong
pendaftaran merek kolektif bagi UMKM.
Perlu penambahan penjelasan Pemerintah
yang dimaksud dalam pasal ini. Selain itu
perlu ketentuan yang menjelaskan
prosedur pendaftaran merek kolektif yang
dilakukan oleh Pemerintah ini dalam
rangka
mendorong
pengembangan
UMKM.
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Rekomendasi

No
12.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 53:
Kejelasan
(1)
Indikasi
Geografis Rumusan
dilindungi setelah Indikasi
Geografis didaftar oleh
Menteri.
(2) Untuk memperoleh
pelindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Pemohon Indikasi Geografis
harus
mengajukan
Permohonan
kepada
Menteri.
(3) Pemohon sebagaimana
dimaksud pacta ayat (2)
merupakan:
a. Lembaga yang mewakili
masyarakat di kawasan
geografis tertentu yang
mengusahakan
suatu
barang dan/atau produk
berupa:
1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan;
atau

Variabel
Penggunaan
Bahasa,
istilah, kata

Indikator
Kurang
penjelasan

Analisis
Perlu penjelasan lebih lanjut, mengenai
istilah sumber daya alam, karena sumber
daya alam termasuk juga di dalamnya
minyak bumi, minerba, gas dll. Sedangkan
produk yang berkaitan dengan indikasi
geografis lebih kepada produk pertanian
atau agrikultur.
Istilah “sumber daya alam” dalam konteks
pelindungan Indikasi Geografis memang
tidak tepat karena menjadi terlalu luas,
padahal yang dimaksud adalah “faktor
alam”.
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Rekomendasi
Ubah
Istilah “sumber
daya alam” dalam
konteks
pelindungan
Indikasi Geografis
sebaiknya
dirumuskan ulang
agar
tidak
menjadi terlalu
luas.

No
13.

Pengaturan

Dimensi

BAB XI
Efektifitas
PEMBINAAN
DAN Pelaksanaan
PENGAWASAN
INDlKASI PUU
GEOGRAFIS
Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 70
(1) Pembinaan Indikasi
Geografis dilakukan oleh
pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.
(2)
Pembinaan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.
persiapan
untuk
pemenuhan
persyaratan
Permohonan
Indikasi
Geografis;
b.
Permohonan
pendaftaran
Indikasi
Geografis;
c.
pemanfaatan
dan
komersialisasi
Indikasi
Geografis;
d.
sosialisasi
dan
pemahaman
atas

Variabel
Aspek
Budaya
Hukum

Indikator
Pemahaman
aparat,
lembaga
terkait,
inovator,
dan
masyarakat
pada
umumnya

Analisis
Sosialisasi terkait Merek memiliki nilai
ekonomi yang masih jarang:
1. Aparat
Aparat KI hanya administrator, sering tidak
konsisten melaksanakan peraturan KI, tidak
punya visi menjadikan KI sebagai obyek
intangible assets yang dapat memajukan
ekonomi nasional. (KI dianggap sebagai
obyek bukan assets).
2. Lembaga
Ketidak pahaman perbankan dan keuangan
terhadap KI sebagai obyek bisnis yang
dapat dijaminkan.
3. Inovator
Inovator, inventor, creator dan para
seniman yang belum paham hubungan KI
dengan Perbankan, atau
lembaga
pembiayaan.
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Rekomendasi
Diperlukan upaya
sosialisasi yang
masif
dan
berkualitas aparat
Pemerintah
Pusat/
Pemerintah
Daerah dengan
melibatkan peran
aktif masyarakat
sehingga
tertanam
kesadaran
kekayaan
intelektual
merupakan
sebuah
asset
berharga.

No

14.

Pengaturan

Dimensi

pelindungan
Indikasi
Geografis;
e.
pemetaan
dan
inventarisasi
potensi
produk Indikasi Geografis;
f.
pelatihan
dan
pendampingan;
g. pemantauan, evaluasi,
dan pembinaan;
h. pelindungan hukum; dan
fasilitasi pengembangan,
pengolahan,
dan
pemasaran barang dan/
atau
produk
Indikasi
Geografis.
Pasal 74 ayat (1):
Kejelasan
Penghapusan
Merek Rumusan
terdaftar
dapat
pula
diajukan oleh pihak ketiga
yang berkepentingan dalam
bentuk
gugatan
ke
Pengadilan Niaga dengan
alasan Merek tersebut tidak
digunakan selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut dalam
perdagangan
barang

Variabel

Penggunaan
Bahasa,
Istilah, Kata

Indikator

Kurang
Penjelasan

Analisis

Untuk dapat memberikan kepastian
hukum, perlu penjelasan lebih lanjut yang
dimaksud dengan pihak ketiga yang
berkepentingan dalam rumusan pasal ini.
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Rekomendasi

Ubah
dengan
menambahkan
penjelasan pasal
yang
dimaksud
dengan
pihak
ketiga
yang
berkepentingan

No

15.

Pengaturan

Dimensi

dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftaran
atau
pemakaian terakhir
Pasal 94 – Pasal 98
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Variabel

-

Indikator

-

Analisis

Pasal 94 – Pasal 98 dalam UU ini mengatur
mengenai
Penetapan
Sementara
Pengadilan.
Permasalahan
dalam
ketentuan
mengenai
penetapan
sementara pengadilan ini muncul dalam
tataran konsep dan pelaksanaannya.
Dalam diskusi pokja dengan narasumber
Dr. Djamal (Ketua Harian APHKI) pada
tanggal 08-10-2021 disampaikan mengenai
persoalan regulasi, konsep dan filosofis
mengenai
penetapan
sementara
pengadilan. Hal yang menjadi catatan
adalah sebagai berikut:
1. Terkait penggunaan kata “penetapan”
dalam Pasal 95 dan Pasal 96, dimana
dalam konstruksi hukum perdata
penetapan ini lahir dari permohonan
yang non-contentious, tidak ada
lawan/hanya sepihak saja. Namun
dalam rumusan Pasal 96 ayat (5)
disebutkan bahwa: “Surat penetapan
sementara pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberitahukan
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Rekomendasi

Tetap,
dengan
memperhatikan:
1. Harmonisasi
dengan
ketentuan
UU
Kepabeanan
2. Kepastian
dalam
menentukan
besaran nilai
jaminan

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
kepada pihak yang dikenai tindakan
penetapan sementara pengadilan
dalam waktu paling lama 1x24 jam.”
Dalam hal ini berarti terdapat pihak
lain
yang
dikenai
penetapan
sementara.
Konsep
mengenai
penetapan sementara pengadilan ini
sebenarnya dapat ditemui selain
dalam UU Merek dan IG adalah di UU
KI yang lain, PP 20/2017, dan PERMA
6/2019.
Konsep
penetapan
sementara
pengadilan ini berangkat dari praktek
“injunction” yang dikenal di negara
Common
Law
System
yang
memberikan
kewenangan
pada
pengadilan terkait menahan barangbarang yang berasal dari pelanggaran
(infringement). Dalam common law
dikenal court order yang mana dalam
konstruksi hukum di Indonesia sama
dengan penetapan/putusan sela/sita
jaminan/tuntutan
provisi
yang
bersifat sementara sambul berproses
sampai pada putusan akhir, dimana
putusan
akhir
ini
akan
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
dikuatkan/dibatalkan.
Sebelum
lahirnya Perma 6/2019 telah ada
Perma 4/2012 yang mengatur
mengenai perintah penangguhan
sementara. Perintah penangguhan
sementara ini diartikan sebagai suatu
perintah tertulis berupa penetapan
dari Ketua Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri setempat kepada
Pejabat Bea dan Cukai untuk
menangguhkan sementara waktu,
pengeluaran barang impor atau
ekspor dari Kawasan Pabean,
berdasarkan bukti yang cukup, diduga
merupakan hasil pelanggaran merek
atau hak cipta yang dilindungi di
Indonesia. Selain Perma tersebut, juga
ditemukan Perma 5/2012 yang
mengatur mengenai penetapan
sementara dimana didefinisikan
sebagai penetapan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan berupa perintah yang
harus ditaati semua pihak terkait
berdasarkan
permohonan
yang
diajukan oleh Pemohon terhadap
pelanggaran hak atas Desain Industri,
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

2.

Paten, Merek dan Hak Cipta. Lalu
kemudian tahun 2019 lahir Perma
6/2019 yang mengatur mengenai
perintah penangguhan sementara
yang mencabut Perma 4/2012.
Terminologi kata “Penetapan” yang
digunakan dalam UU Merek dan GI
(serta UU KI lainnya) dan Perma
5/2012 dan kata “Penangguhan”
dalam (UU Kepabeanan, PP 20/2017,
Perma 6/2019) intinya adalah sama
yaitu menangguhkan sementara
produk pelanggaran KI supaya tidak
beredar di Indonesia, tetapi Perma
6/2019 ini ditujukan kepada bea cukai.
Dalam hal ini perlu diperjelas
pembedaan
antara
penetapan
sementara
dan
penangguhan
sementara yang kalau dilihat dalam
pengaturan yang ada memiliki definisi
yang sama.
terkait dengan penetapan sementara
pengadilan yang menyangkut pihak
lain, tetapi pihak lain tersebut tidak
didengar dulu. Hal ini bersinggungan
dengan prinsip yang dikenal dalam
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

3.

hukum acara perdata yakni prinsip
audi et alteram partem (Pasal 121
ayat (1) dan (2) HIR), dimana untuk
mencapai keadilan maka hakim
memberi
kesempatan
yang
sama/seimbang pada masing-masing
pihak untuk memberikan keterangan.
Yang perlu diperhatikan adalah ketika
penetapan sementara dikeluarkan,
maka baik pihak pemohon dan
termohon akan menanggung biaya.
Pemohon menanggung biaya jaminan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal
95, sementara Termohon juga
menanggung
biaya
terkait
kepabeanan.
terkait dengan rumusan: penyerahan
jaminan berupa uang tunai dan/atau
jaminan bank sebanding dengan nilai
barang yang akan dikenai penetapan
sementara (Pasal 95). Rumusan kata
sebanding dengan nilai barang
memerlukan kepastian mengenai
siapa dan bagaimana penghitungan
untuk menentukan besaran nilai
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
tersebut. Harus ada ukuran yang jelas
dan pasti mengenai hal ini.
Pada intinya, penetapan sementara
pengadilan dalam praktiknya tidak mudah
dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dari
sejak tahun 2000 baru satu kali Indonesia
mengeluarkan penetapan sementara
pengadilan ini, dalam perkara hak cipta.
Oleh karena itu, perlu menjadi pemikiran
bersama adalah bagaimana penegakan
pelaksanaan ketentuan dalam UU Merek
dan IG mengenai penetapan sementara
pengadilan ini dapat berjalan dengan baik
dan sesuai dengan tujuan pengaturannya.
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Rekomendasi

C.2.2.
No
1.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
Pengaturan
Secara umum

Dimensi
Kesesuaian
jenis
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Melaksanakan
lebih lanjut
perintah
peraturan
perundangundangan
yang
lebih
tinggi

Materi
muatan
merupakan
delegasi dari
peraturan di
atasnya

Analisis

Rekomendasi

Undang-undang yang menjadi dasar Cabut
pembentukan PP ini yakni UU Merek tahun
1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku oleh UU Merek Tahun 2001,
namun demikian ketentuan Pasal 99 UU
Merek Tahun 2001 menyatakan peraturan
pelaksana dari UU Merek 1992 tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
tidak diganti dengan yang baru. Dengan
demikian, PP ini tetap berlaku selama UU
Merek 2001 diberlakukan, karena tidak
ada peraturan baru yang mengatur
mengenai hal yang sama.
Namun dengan adanya UU Merek yang
baru yakni UU Nomor 20 Tahun 2016
pengaturan
mengenai
tata
cara
pendaftaran merek diatur lebih dalam
Peraturan Menteri.
Dengan demikian perlu dipastikan apakah
pengaturan
mengenai
tata
cara
pendaftaran lebih tepat diatur dalam
bentuk peraturan menteri atau seharusnya
dalam bentuk peraturan pemerintah.
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No

2.

Pengaturan

Batang Tubuh

Dimensi

Kejelasan
Rumusan

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
Teknis
penyusunan
PUU

Indikator

Analisis
Dari Dimensi Ketepatan jenis PUU,
sebenarnya UU Merek 20/2016 secara
tegas sebenarnya mengamanatkan dalam
Pasal 8 bahwa pengaturan mengenai
syarat dan tata cara pendaftaran merek
diatur dalam Peraturan menteri. Dengan
demikian telah terdapat perintah tegas
dari UU existing. Jika kemudian melihat
materi yang secara teknis dan rinci
mengatur mengenai syarat dan tata cara
maka substansi ini juga sudah tepat diatur
dalam bentuk Peraturan Menteri. Oleh
karena itu, secara umum sebenarnya PP
Nomor 23/1993 ini perlu dicabut.
Menurut Lampiran II UU 12 Tahun 2011
Teknik Penyusunan PUU Nomor 62, pada
umumnya materi muatan dalam batang
tubuh dikelompokkan, salah satunya
adalah ketentuan umum. Dalam PP ini
tidak terdapat ketentuan umum yang
memberikan batasan pengertian atau
definisi yang digunakan dalam pasal-pasal
berikutnya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 66

Rekomendasi

Ubah, disesuaikan
dengan petunjuk
teknis
penyusunan PUU
dalam Lampiran II
UU 12/2011

No
3.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 1:
Efektivitas
(1) Permintaan pendaftaran Pelaksanaan
merek diajukan secara PUU
tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada
Kantor Merek dengan
mengisi formulir
dalam rangkap empat.
(2) Bentuk dan isi formulir
permintaan
pendaftaran
merek sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
adalah seperti contoh yang
dilampirkan
pada Peraturan Pemerintah
ini.
(3) Pengisian
formulir
permintaan
pendaftaran
merek sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2)
wajib dilakukan dengan
memperhatikan
ketentuan Pasal 9 ayat (2),
(3), (4), (5), (6), Pasal 10
ayat (2) dan

Variabel

Indikator

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Analisis

Rekomendasi

Pasal ini mengatur mengenai pengajuan Ubah
permohonan pendaftaran merek yang
diajukan secara tertulis dengan format
formulir sebagaimana terdapat dalam
lampiran.
Ketentuan mengenai pendaftaran merek
menurut Pasal 4 UU Merek Nomor 20
Tahun 2016 dapat diajukan baik secara
elektronik ataupun non-elektronik dengan
format yang sudah ada dan melampirkan
data dukung.
Secara lebih rinci, pengaturan mengenai
permohonan pendaftaran merek sesuai
dengan UU Merek 20/2016 telah tertuang
dalam Pasal 3 jo Pasal 6 Permenkumham
67/2016.
Oleh karena itu, pengaturan dalam PP
23/1993 ini sudah tidak lagi sesuai dengan
implementasi di lapangan.
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No

4.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 13 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 19
Tahun 1992.
Mengenai
lampiran Efektivitas
permohonan pendaftaran Pelaksanaan
merek
PUU
Pasal 2 – Pasal 6

Variabel

Indikator

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Analisis

Rekomendasi

Pasal-pasal ini mengatur mengenai Ubah
lampiran yang harus disertakan dalam tiap
permohonan merek, antara lain:
a. Surat Pernyataan
b. Etiket merek
c. Surat Kuasa
d. Pembayaran biaya
e. Dokumen prioritas
Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 UU Merek
tahun 2016 secara umum menyebutkan
dokumen pendukung dalam permohonan
merek, yang secara lebih rinci diatur dalam
Permenkumham 67/2016 dalam Pasal 3
ayat (3) menyebutkan lampiran dokumen
dalam permohonan merek yakni:
a. Bukti pembayaran
b. Label merek
c. Surat pernyataan
d. Surat kuasa
e. Bukti prioritas.
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No

5.

Pengaturan

Dimensi

Mengenai
Permintaan Efektivitas
Perpanjangan
Jangka pelaksanaan
Waktu Perlindungan Merek PUU
terdaftar
Pasal 7 – Pasal Pasal 11

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Oleh karena perluasan definisi Merek
sebagaimana diatur dalam UU Merek
20/2016 maka perlu penyesuaian
dokumen pendukung dalam pengajuan
permohonan merek yang pada prinsipnya
telah diatur dalam Permenkumham
67/2016.
Aspek
Pengaturan Bagian kedua PP ini berisikan tata cara Ubah
Relevansi
dalam
pengajuan perpanjangan perlindungan
dengan situasi peraturan
merek antara lain:
saat ini
masih
a. Format
formulir
permohonan
relevan
perpanjangan
untuk
b. Lampiran permohonan seperti surat
diberlakukan
pernyataan atau surat keterangan,
secara
akta badan hukum, etiket merek,
efisien
surat kuasa, dan biaya perpanjangan
c. Penggunaan bahasa Indonesia pada
semua dokumen
UU
Merek
20/2016
memberikan
pengaturan
kepada
perpanjangan
pelindungan bagi merek terdaftar dalam
bagian keenam (Pasal 35 – Pasal 39).
Secara garis besar, pelindungan merek
terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10
tahun dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama. Beberapa

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 69

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
ketentuan teknis mengenai permohonan
perpanjangan telah diatur dalam Pasal 23
– Pasal 29 Permenkumham 67/2016,
antara lain:
a. Untuk permohonan perpanjangan
diajukan secara elektronik atau non
elektronik menggunakan bahasa
Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan
sebelum dan sesudah berakhir masa
pelindungannya (denda jika diajukan
6 bulan sesudah berakhir masa
pelindungan).
b. Lampiran berupa surat pernyataan
berisikan pernyataan bahwa merek
masih digunakan dan barang/jasa
tersebut masih diproduksi dan/atau
diperdagangkan. Jika permohonan
tidak melampirkan surat pernyataan
ini maka permohonan perpanjangan
akan ditolak.
c. Terdapat ketentuan baru mengenai
perpanjangan merek berupa logo
atau lambing perusahaan atau badan
hukum.
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Rekomendasi

No

6.

Pengaturan

Dimensi

Mengenai
permintaan Efektivitas
pencatatan pengalihan hak pelaksanaan
atas merek terdaftar
PUU
Pasal 12 – Pasal 15

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Secara prinsip syarat dan tata cara
pengajuan permohonan perpanjangan
merek yang diatur di dalam PP 23/1993
sudah tidak lagi sesuai dengan
implementasi di lapangan. Pengaturan
mengenai perpanjangan merek ini secara
rinci telah diatur dalam Permenkumham
67/2016 yang merupakan peraturan
delegasi dari UU Merek 20/2016.
Aspek
Pengaturan Bagian ketiga PP ini mengatur mengenai Ubah
Relevansi
dalam
permintaan pencatatan pengalihan hak,
dengan situasi peraturan
yang substansinya mengatur mengenai:
saat ini
masih
a. Pengajuan permintaan secara tertulis
relevan
kepada Kantor Merek
untuk
b. Format surat permintaan
diberlakukan c. Lampiran surat (pernyataan tertulis,
secara
bukti
pengalihan
hak,
bukti
efisien
kepemilikan merek, akta pendirian
badan hukum, SK, dan biaya) dalam
bahasa Indonesia/terjemahan.
Pengalihan hak atas merek diatur dalam
Pasal 41 UU Merek 20/2016, yang dapat
diajukan permohonan pencatatannya
kepada Menteri Hukum dan HAM dengan
disertai dokumen pendukung. Dokumen

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 71

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

pendukung yang dimaksud dalam pasal ini
disebutkan lebih rinci dalam Pasal 38 –
Pasal 46 Permenkumham 67/2016.

7.

Mengenai
permintaan Efektivitas
pencatatan
perubahan pelaksanaan
nama dan atau alamat PUU
pemilik merek terdaftar
Pasal 16 – Pasal 19

Secara prinsip syarat dan tata cara
pengajuan permohonan pengalihan hak
atas merek yang diatur di dalam PP
23/1993 sudah tidak lagi sesuai dengan
implementasi di lapangan. Pengaturan ini
secara rinci telah diatur dalam
Permenkumham 67/2016 yang merupakan
peraturan delegasi dari UU Merek
20/2016.
Aspek
Pengaturan Pasal-pasal dalam bagian ini mengatur Ubah
Relevansi
dalam
mengenai teknis pencatatan perubahan
dengan situasi peraturan
nama dan/atau alamat yang meliputi:
saat ini
masih
a. Permohonan dalam bahasa Indonesia
relevan
kepada Kantor Merek
untuk
b. Menyebutkan nomor pendaftaran
diberlakukan
merek, nama pemilik dan alamat
secara
c. Lampiran permohonan berupa bukti
efisien
perubahan nama/alamat, SK dan
biaya yang dibayarkan).
Pengaturan
mengenai
pencatatan
perubahan nama dan/atau alamat pemilik
merek terdaftar diatur dalam Pasal 40 UU
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No

8.

Pengaturan

Dimensi

Mengenai
permintaan Disharmoni
penghapusan pendaftaran Pengaturan
merek
terdaftar
oleh
pemilik merek
Pasal 20 – Pasal 22

Variabel

Penegakan
Hukum

Indikator

Analisis

Rekomendasi

20/2016. Bahwa perubahan nama
dan/atau alamat dapat dilakukan kepada
Merek yang terdaftar (dikenai biaya dan
disertai Salinan yang sah) maupun merek
yang
dalam
proses
permohonan
pendaftaran.
Permohonan
tersebut
diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM,
secara lebih rinci diatur dalam Pasal 30 –
Pasal 37 Permenkumham 67/2016.
Secara prinsip syarat dan tata cara
pengajuan permohonan perubahan nama
dan/atau alamat yang diatur di dalam PP
23/1993 sudah tidak lagi sesuai dengan
implementasi di lapangan. Pengaturan ini
secara rinci telah diatur dalam
Permenkumham 67/2016 yang merupakan
peraturan delegasi dari UU Merek
20/2016.
Adanya
Terhadap merek yang terdaftar dapat Ubah
pengaturan diajukan penghapusan oleh Pemilik Merek
mengenai
Terdaftar
dengan
mengajukan
aspek
permohonan kepada Kantor Merek.
penegakan Ketentuan mengenai penghapusan merek
hukum yang terdaftar dalam UU Merek 20/2016 diatur
sama
dalam Pasal 72 – Pasal 75. Dalam UU
Merek 2016, penghapusan terhadap
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No

9.

Pengaturan

Dimensi

Mengenai permintaan dan Kejelasan
pencatatan kembali
Rumusan
Pasal 23 – Pasal 26

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
Teknis
penyusunan
PUU

Indikator

Analisis

pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memiliki
hukum acara
yang
berbeda;
-

Merek Terdaftar dapat dilakukan oleh
Pemilik Merek, Prakarsa Menteri Hukum
dan HAM maupun oleh pihak ketiga yang
berkepentingan.

Rekomendasi

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur Cabut
mengenai permohonan merek dan
permohonan perpanjangan merek yang
masih dalam proses untuk diajukan
kembali permohonannya sesuai dengan
ketentuan PP 23/1993. Dalam hal tidak
diajukan kembali, maka permohonan
merek tersebut dianggap ditarik kembali.
Rumusan pasal-pasal ini sebenarnya
memuat penyesuain pengaturan tindakan
hukum berdasarkan peraturan yang lama
terhadap peraturan yang baru. Rumusan
seperti ini menjadi materi dalam ketentuan
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No

10.

Pengaturan

Dimensi

Mengenai perubahan dan Disharmoni
penarikan
kembali Pengaturan
permintaan
pendaftaran
merek
Pasal 27 – Pasal 28

Variabel

Penegakan
Hukum

Indikator

Adanya
pengaturan
mengenai
aspek
penegakan
hukum yang
sama
pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memiliki
hukum acara
yang
berbeda;

Analisis

Rekomendasi

peralihan (Lihat Petunjuk 127 Lampiran II
UU 12/2011).
Perubahan permintaan pendaftaran merek Ubah
hanya dibolehkan terhadap penggantian
nama dan/atau alamat pemilik merek
sebelum diumumkan dalam berita resmi
merek (menjadi merek terdaftar). Selain
ini, perubahan permintaan pendaftaran
hanya dimungkinkan dengan cara menarik
kembali pendaftaran merek tersebut dan
mengajukan permintaan baru. Hal ini juga
diatur dalam UU Merek 20/2016 dalam
Pasal 18 dan Pasal 19. Bahwa perbaikan
permohonan
hanya
diperbolehkan
terhadap penulisan nama dan/atau alamat
pemohon atau kuasanya. Permohonan
dapat ditarik baik oleh pemohon atau
kuasanya selama belum diterbitkannya
sertifikat merek atau surat penolakan
merek yang dikeluarkan oleh Menteri
Hukum dan HAM. Tata cara perubahan
nama dan/atau alamat pemohon telah
diatur dalam Pasal 30 – Pasal 37
Permenkumham 67/2016.
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No
11

Pengaturan

Dimensi

Mengenai
pencantuman Disharmoni
nomor pendaftaran merek Pengaturan
dalam penggunaan merek
Pasal 29

Variabel

Indikator

Definisi atau Adanya
Konsep
perbedaan
konsep
di
antara dua
perundangundang atau
lebih
terhadap
objek yang
sama

Analisis

Rekomendasi

UU Merek 20/2016 tidak memberikan Cabut
pengaturan mengenai pencantuman
nomor pendaftaran dalam penggunaan
merek.
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C.2.3.

No
1

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait
Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
Pengaturan
Secara umum

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Variabel
Aspek
ketercapaian
hasil

Indikator
Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentukan
PUU

Analisis

Rekomendasi

Secara jenis dan hierarki, peraturan Tetap
pemerintah ini telah sesuai dengan
materi muatan yang diaturnya. Catatan
penting terkait pelaksanaannya adalah
ketercapaian tujuan dari pembentukan
peraturan ini serta dampak/keuntungan
bagi dunia usaha, masyarakat dan juga
pemerintah Indonesia.
Pengukuran
terhadap ketercapaian ini perlu dilakukan
dengan kajian yang menyeluruh serta
memastikan sosialisasi terhadap pelaku
usaha dalam negeri mengenai prosedur
pendaftaran merek secara internasional.
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C.2.4.

No
1.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada
Komisi Banding Merek
Pengaturan
Secara umum

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Variabel

Indikator

Aspek
Ketercapaian
hasil

Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentukan
peraturan

Analisis

Rekomendasi

Materi mengenai syarat dan tata cara Tetap
terkait Komisi Banding Merek telah tepat
diatur
dalam
bentuk
peraturan
pemerintah. Dalam pelaksanaannya, tidak
ditemukan permasalahan yang cukup
krusial dari PP ini sehingga PP ini tetap
dipertahankan. Catatan penting yang
perlu
dipertimbangkan
adalah
tercapainya
tujuan
pembentukan
peraturan
ini
serta
memastikan
independensi Komisi Banding Merek
dalam memutuskan penyelesaian perkara
permohonan merek.
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C.2.5.

No
1.

Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The
International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara
Internasional, 1989)
Pengaturan
Secara umum

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Variabel
Aspek
ketercapaian
hasil

Indikator
Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentukan
PUU

Analisis

Rekomendasi

Secara jenis dan hierarki, peraturan Tetap
presiden ini telah sesuai dengan materi
muatan yang diaturnya. Catatan penting
terkait pelaksanaan peraturan presiden
ini adalah ketercapaian tujuan dari
pembentukan peraturan presiden ini
serta dampak/keuntungan bagi dunia
usaha, masyarakat dan juga pemerintah
Indonesia.
Pengukuran
terhadap
ketercapaian ini perlu dilakukan dengan
kajian yang menyeluruh.
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C.2.6.

No
1.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia Dan
Kode Asal Produk Indikasi Geografis
Pengaturan
Secara
peraturan

Dimensi

keseluruhan Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundangundangan

Variabel
Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat ini

Indikator

Analisis

Pengaturan
Permenkumham Nomor 29 Tahun 2013
dalam
masih berlaku dikarenakan amat dalam
peraturan
Pasal 106 UU 20 Tahun 2016:
masih relevan “Pada saat Undang-Undang ini mulai
untuk
berlaku, semua peraturan perundangdiberlakukan
undangan yang merupakan peraturan
secara efisien
pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4131), dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan”.
Tetapi kemudian terdapat beberapa hal
yang perlu diubah yaitu:
a. Berdasarkan orta Kemenkumham
yang
terakhir
yaitu
Permenkumham…. Bahwa DJHKI
telah diubah namanya menjadi DJKI
(Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual), Sehingga perlu diubah
nomenklatur tersebut.
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Rekomendasi
Mengubah
Permenkumham
Nomor 29 tahun
2013
dengan
menyesuaikan
dan berdasarkan
peraturan yang
berlaku saat ini.

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
b. Permenkumham 29 tahun 2013
dibentuk sebelum UU 20/2016
sehingga Permenkumham ini masih
menggunakan dasar pada UU
15/2001 tentang (UU lama),
sehingga jika dilakukan perubahan
maka dasar menimbang perlu
diubah.
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Rekomendasi

C.2.7.
No

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

1.

Judul Peraturan Perundang- Kejelasan
undangan
Rumusan

Kesesuaian
Judul
yang
dengan
mencerminkan
sistematika
isi peraturan
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

2.

Pasal 20
Dalam hal berdasarkan
hasil
pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (5)
Permohonan dinyatakan
lengkap
dan
telah
melampaui jangka waktu
pengumuman,
Menteri
memberitahukan kepada
Pemohon melalui Kuasa
untuk
mengajukan
permohonan pemeriksaan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kejelasan
Rumusan

Tidak tepat

Analisis
Dari sisi kesesuaian judul PUU maka
tidak tepat jika judul hanya tertulis
Indikasi Geografis karena ini adalah
suatu peraturan pelaksana. Perlu
diubah judul tersebut menjadi “……
Indikasi Geografis”. Karena sifat
Permenkumham ini tidak mengatur
umum tetapi lebih ke spesifik
pelaksanaannya.

Rekomendasi

Ubah
judul
peraturan agar
menjadi
lebih
representatif
dengan
isi
peraturan yang
secara
spesifik
mengatur
pelaksanaan UU
Merek
dan
Indikasi
Geografis.
Terdapat salah penyebutan pasal yang Ubah Pasal 20
seharusnya Pasal 19 ayat (5) tetapi mengenai rujukan
tertulis Pasal 21 ayat (5)
ke pasal 19 ayat
(5)
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No

3.

Pengaturan
substantif dan membayar
biaya.
Pasal 20 –sda-

Dimensi

Kejelasan
Rumusan

Variabel

Penggunaan,
bahasa,
istilah, kata

Indikator

Tidak tepat

Analisis

Rekomendasi

Penggunaan istilah “telah melampaui”
tidak memiliki batasan waktu hanya
berarti lewat dari jangka waktu, hal ini
dapat
menyebabkan
potensi
ketidakpastian hukum tidak tepat waktu
Menteri
memberitahukan
kepada
Pemohon. Karena istilah melampaui
tidak mengikat waktu tepatnya.
Menurut KBBI melampaui adalah
melalui; melewati,melebihi (batas,
ketentuan, dan sebagainya).Sedangkan
mencapai
adalah
sampai.
Jika
menggunakan "dan telah mencapai"
maka terdapat unsur kewajiban karena
telah sampai di batas waktu.

Ubah kata “telah
melampaui”
dalam pasal 20
menjadi
"dan
telah mencapai"
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C.2.8.

No

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

1.

Pasal 1 angka 14:
Hari adalah hari kerja.

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

2.

Pasal 12 telah diubah dalam Dimensi
Permenkumham 12 Tahun Kejelasan
2021 menjadi:
Rumusan
(1) Dalam hal berdasarkan
hasil
pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 9 permohonan
dinyatakan lengkap, telah
melampaui jangka waktu
pengumuman, dan tidak
terdapat
keberatan,
permohonan
dilakukan
pemeriksaan
substantif
oleh Pemeriksa.

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi

Pengertian hari antara Pasal 1 angka 22
dengan Penjelasan pasal 85 (4) berbeda.
Pada Pasal 85 (4) Hari adalah hari
kalender.
(Lihat Analisis Undang-undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis)
Ubah Pasal 1 angka
22 menjadi: Hari adalah hari kalender.
UU Ciker memberikan kemudahan
pengurusan
merek
dengan
mempersingkat waktu dalam proses
pemeriksaan merek, yaitu dalam hal:
1. yang sebelumnya memungkinkan
keberatan setelah masa waktu
pengumuman 30 hari, maka UU CIker
memberikan waktu keberatan hanya
selama masa waktu pengumuman,
2. yang
sebelumnya
pemeriksaan
substantif (bila tidak ada keberatan
(sanggahan) dari paling lama 150 hari
menjadi paling lama hanya 30 hari,

Ubah Pasal 1
angka 22 menjadi:
Hari adalah hari
kalender.
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Tetap,
namun
demikian harus
dipastikan
dukungan
teknologi
dan
bahwa
pemangkasan
waktu ini tidak
berdampak pada
hasil pemeriksaan
substantif merek.

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

(2) Dalam hal pada masa
pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
terdapat
keberatan,
pemeriksaan
substantif
dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga
puluh) Hari terhitung sejak
tanggal berakhirnya batas
waktu
penyampaian
sanggahan.

3.

Pasal 13
Efektivitas
(1) Pemeriksaan substantif Pelaksanaan
sebagaimana
dimaksud PUU
dalam Pasal 12 ayat (1)
diselesaikan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga
puluh) Hari.
(2) Pemeriksaan substantif
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2)
diselesaikan dalam jangka

Aspek SDM
dan Anggar
an dan
Sarana
Prasarana

Tersedianya
kapasitas,
integritas
dan kualitas
SDM, serta
dukungan
sarana dan
prasarana.

Analisis
3. yang sebelumnya bila ada keberatan
(sanggahan) pemeriksaan substantif
paling lama 150 hari menjadi paling
lama 90 hari.
Dengan adanya percepatan waktu yang
signifikan tersebut tersebut maka perlu
dilihat kembali efektivitas dilihat dari
kemampuan dan sumberdaya dari Ditjen
KI apakah dengan ada perubahan
tersebut proses pendaftaran merek akan
berjalan lancar efektif efisien tepat tanpa
kendala.
(Lihat juga Analisis Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
dan Indikasi Geografis)
Lihat Analisis Pasal 12 di atas dan juga
Analisis Undang-undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis.
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Rekomendasi

Pasal 13 tetap,
namun demikian
harus dipastikan
dukungan
teknologi dan
bahwa
pemangkasan
waktu ini tidak
berdampak pada
hasil pemeriksaan
substantif merek.

No

4.

Pengaturan

Dimensi

waktu paling lama 90
(sembilan puluh) Hari.
(3)
Dalam
melakukan
pemeriksaan
substantif
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2), setiap
keberatan
dan/atau
sanggahan
menjadi
pertimbangan.
Pasal 16 ayat (1)
Kejelasan
Permohonan pendaftaran rumusan
merek tidak dapat didaftar
jika:
a. bertentangan dengan
ideologi negara, peraturan
perundang-undangan,
moralitas,
agama,
kesusilaan, atau ketertiban
umum;
b. sama dengan, berkaitan
dengan,
atau
hanya
menyebut barang dan/atau
jasa yang dimohonkan
pendaftarannya;
c. memuat unsur yang
dapat
menyesatkan

Variabel

Penggunaa
n Bahasa,
istilah, kata

Indikator

Perlu
penjelasan

Analisis

Rekomendasi

Dalam UU Ciker terdapat penambahan
merek yang tidak terdaftar yaitu jika
mengandung bentuk yang bersifat
fungsional. Dalam ketentuan umum UU
Merek dan Indikasi Geografis diatur
bahwa:
"Merek adalah tanda yang dapat
ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)
atau lebih unsur tersebut untuk
membedakan barang dan/atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum
dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa."

Ubah Penjelasan
Pasal 16 dengan
menambahkan
penjelasan yang
dimaksud dengan
“mengandung
bentuk
yang
bersifat
fungsional”.
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No

Pengaturan
masyarakat tentang asal,
kualitas, jenis, ukuran,
macam, tujuan penggunaan
barang dan/atau jasa yang
dimohonkan
pendaftarannya
atau
merupakan nama varietas
tanaman yang dilindungi
untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis;
d. memuat keterangan yang
tidak
sesuai
dengan
kualitas, manfaat, atau
khasiat
dari
barang
dan/atau
jasa
yang
diproduksi;
e. tidak memiliki daya
pembeda;
f. merupakan nama umum
dan/atau lambang milik
umum; dan/atau
g. mengandung bentuk
yang bersifat fungsional.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
Dari ketentuan umum tersebut maka
dapat diartikan merek adalah suatu tanda
secara grafis, sehingga penambahan
merek yang tidak dapat didaftar karena
mengandung bentuk yang bersifat
fungsional tidak sejalan dengan konsep
pengertian merek, dimana merek adalah
suatu hak yang diberikan karena
tanda/gambar/logo/nama
dan
seterusnya bukan karena "bentuk"nya.
Baik dalam UU Ciker maupun dalam
Permenkumham 12/2021 ini tidak
ditemukan penjelasan yang dimaksud
dengan merek yang mengandung bentuk
yang bersifat fungsional. Penjelasan ini
diperlukan untuk bisa menjadi panduan
yang menjabarkan secara lebih rinci yang
dimaksud
ketentuan
ini.
Untuk
memberikan penjelasan mengenai merek
yang mengandung bentuk yang bersifat
fungsional ini dapat merujuk/melihat
penjelasan pada ASEAN Common
Guidelines
on
the
Substantive
Examination on Trademarks.
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Rekomendasi

No
5.

Pengaturan

Dimensi

Pasal
16
ayat
(2) Kejelasan
Permohonan ditolak oleh rumusan
Menteri dalam hal Merek
yang
dimohonkan
mempunyai
persamaan
pada
pokoknya
atau
keseluruhannya dengan: a.
Merek terdaftar milik pihak
lain atau dimohonkan lebih
dahulu oleh pihak lain untuk
barang
dan/atau
jasa
sejenis;
b. Merek terkenal milik
pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik
pihak lain untuk barang
dan/atau jasa tidak sejenis
yang
memenuhi
persyaratan tertentu; atau
d.
indikasi
geografis
terdaftar.
(3)
Permohonan
pendaftaran Merek ditolak
oleh Menteri jika Merek
tersebut:

Variabel
Penggunaa
n Bahasa,
istilah, kata

Indikator
Perlu
penjelasan

Analisis

Rekomendasi

Perlu ada batasan/penjelasan dari
“persyaratan tertentu” yang dimaksud
disini untuk memberikan kepastian
hukum bagi pemohon merek. (Lihat juga
Analisis Undang-undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis)

Ubah Pasal 16
ayat (2) huruf c
dengan
menambahkan
penjelasan
terhadap
rumusan
“persyaratan
tertentu
agar
dapat
memberikan
kepastian hukum.
Perlu dibuat suatu
pedoman
atau
panduan untuk
memberikan
penjelasan yang
rinci
mengenai
penolakan karena
persamaan
dengan
merek
terkenal
untuk
kelas barang/jasa
tidak
sejenis
untuk
dapat
memberikan
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

a.
merupakan
atau
menyerupai nama atau
singkatan nama orang
terkenal, foto, atau nama
badan hukum yang dimiliki
orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulis dari
yang berhak; b. merupakan
tiruan atau menyerupai
nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau
simbol atau emblem suatu
negara, atau lembaga
nasional
maupun
internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang; atau
c. merupakan tiruan atau
menyerupai tanda atau cap
atau stempel resmi yang
digunakan oleh negara atau
lembaga
Pemerintah,
kecuali atas persetujuan
tertulis dari pihak yang
berwenang.
(4)
Permohonan ditolak oleh

Rekomendasi
kepastian hukum
bagi
pemohon
merek.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Menteri jika Permohonan
tersebut diajukan oleh
Pemohon yang beritikad
tidak baik.
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Rekomendasi

C.3.

Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Varietas Tanaman

C.3.1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

No
1.

Pengaturan
Konsideran
menimbang
huruf d
bahwa
guna
lebih
meningkatkan minat dan
peranserta
perorangan
maupun badan hukum
untuk melakukan kegiatan
pemuliaan tanaman dalam
rangka
menghasilkan
varietas
unggul
baru,
kepada pemulia tanaman
atau
pemegang
hak
Perlindungan
Varietas
Tanaman perlu diberikan
hak
tertentu
serta
perlindungan hukum atas
hak
tersebut
secara
memadai;

Dimensi
Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel
Aspek
dampak
pelaksanaan
peraturan

Indikator
Dampak
terhadap
dunia usaha

Analisis

Rekomendasi

Pada 13 September 2021, Pusat Analisis Ubah
dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN
Kemenkumham RI mengadakan rapat
narasumber bersama Prof. (R) Dr. Ir.
Erizal Jamal, MSi. dari Kementerian
Pertanian untuk membahas UU PVT.
Dalam kegiatan tersebut Prof. Erizal
menyatakan bahwa isu utama dalam
undang-undang ini adalah mengenai
benih. Terutama dalam hal pemberian
perlindungan pada pihak-pihak yang
menghasilkan benih. Menghasilkan benih
membutuhkan waktu lama dan biaya
besar. Materi yang diatur dalam undangundang ini dianggap terlalu detail,
sehingga menyebabkan para pengguna
undang-undang ini terutama oleh pihak
Kementerian Pertanian itu sendiri
terutama para Pemeriksa PVT.
Hal ini disampaikan oleh Warsidi selaku
Pemeriksa PVT Madya, bahwa dalam
penerapannya, terdapat hal-hal yang
bersifat
dinamis,
sehingga
perlu
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
penyesuaian-penyesuaian dan solusi lain.
Namun hal ini terganjal oleh peraturan
perundang-undangan yang ada. Secara
teori dan praktek tentu para pengguna
UU PVT tidak dapat keluar dari ketentuan
yang ada. Sehingga terdapat urgensitas
untuk merubah atau merombak UU
PVT. UU PVT telah masuk ke dalam long
list Program Legislasi Nasional, dengan
catatan oleh Prof. Erizal bahwa secara
substansi, Konsep RUU PVT mengubah
lebih dari setengah UU PVT yang lama.
Perubahan-perubahan ini juga terkait
dengan keinginan untuk menjadi anggota
UPOV. Terdapat aturan-aturan yang harus
disesuaikan misalnya terkait perlindungan
varietas lintas negara.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh BPHN pada tahun 2011
mengenai
Perlindungan
Varietas
Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional
dan Internasional yang diketuai oleh Prof.
IBR. Supancana, bahwa terdapat
beberapa hal yang hendak diperhatikan
apabila Indonesia akan meratifikasi UPOV.
Pro dan Kontra (BPHN, 2011: 81-82)
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
Mereka
yang
menentang
UPOV
menyatakan bahwa UPOV merupakan
model yang keliru bagi negara-negara
berkembang mengingat petani di negara
berkembang menjalankan praktek bertani
dimana mereka menggunakan kembali
bibit dari tanaman yang sama untuk
menanam kembali, dimana hal tersebut
berlangsung secara turun temurun.
Mereka biasa mempertukarkan bibit
tanaman dengan tetangganya. Beberapa
petani yang tidak memiliki lahan yang
cukup luas, menggunakan tanahnya
untuk pembibitan, dan kemudian
menjualnya ke pasar lokal untuk
melanjutkan kehidupan mereka. Dengan
demikian menanam, mempertukarkan,
menggunakan kembali dan menjual bibit
adalah cara mereka melanjutkan hidup.
Dalam perspektif kepentingan petani
tersebut maka keanggotaan negara
berkembang pada UPOV akan membatasi
kemampuan petani untuk menjalankan
pilihan hidup mereka.
Sementara itu bagi negara maju
keikutsertaan mereka pada UPOV sesuai
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
dengan kebutuhan industri pertanian
mereka, dimana petani hanya berjumlah
seperlima dari total populasi mereka.
Pertanian bagi mereka adalah adalah
masalah bisnis dan perdagangan,
sedangkan bagi negara berkembang yang
sebagian besar adalah negara agraris,
pertanian adalah persoalan hidup dan
mati.
Selain itu terdapat hal lain yang patut
dikemukakan yaitu, manfaat dan
konsekuensi yang akan terjadi apabila
Indonesia meratifikasi UPOV, yaitu (BPHN,
2011, 85-86):
1. Manfaat
Ratifikasi UPOV diklaim/dijanjikan
akan memberikan manfaat utama,
yaitu: meningkatnya aktivitas dan
permodalan
dalam
kegiatan
pemuliaan; lebih banyak pilihan
varietas yang baik untuk petani dan
konsumen; peningkatan pendapatan
petani; pengembangan daerah
pedesaan dan pengembangan pasar
mancanegara.
Pandangan
lain
menyatakan bahwa dilihat dari sisi
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

2.

positifnya, dengan meratifikasi
UPOV akan membuka peluang bagi
Indonesia untuk mengekspor benih
made in Indonesia ke luar negeri.
Pihak yang mungkin memperoleh
manfaat jika UPOV diratifikasi oleh
Indonesia adalah para investor di
bidang pemuliaan yang notabene
adalah perusahaan multinasional
asing.
Konsekuensi
Indonesia, seperti halnya di negara
berkembang
lainnya
pada
umumnya, hampir semua kegiatan
penelitian pertanian dan pemuliaan
tanaman dibiayai oleh dana
pembayar
pajak.
Instansi
pemerintah memainkan peranan
yang sangat penting dalam hal ini,
oleh karena itu hasil penelitian
tersebut menjadi hak milik publik.
Namun apabila UPOV diratifikasi,
maka hal itu akan tunduk pada rezim
UPOV.
Menurut
UPOV
diformulasikan dalam masyarakat
dimana penelitian atas bibit
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
dilakukan oleh swasta dibandingkan
oleh negara, dan dimana modal
swasta
membiayai
pemuliaan
tanaman.
Karena
mereka
berinvestasi dengan menggunakan
metode investasi yang mahal, maka
mereka
menginginkan
pengembalian atas investasinya.
Negara-negara di Eropa dan Amerika
Utara menciptakan pengendalian
pasar melalui penegakan hak
kekayaan intelektual yang kuat.
Untuk
memperoleh
UPOV
Authorised Breeders Right Certificate
(sertifikat hak pemuliaan) akan
membutuhkan biaya beberapa ribu
dolar dan bahkan ratusan ribu dolar.
Biaya yang mahal seperti itu akan
secara
efektif
meminggirkan
perusahaan kecil dan petani, serta
koperasi para petani. Para petani
pemulia tanaman tidak mempunyai
posisi yang kuat maupun dilindungi
pada rezim UPOV. Tenaga dan
kemampuan serta inovasi petani
akan disalahgunakan oleh pemilik
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
uang yang menerjemahkan plasma
nutfah yang berharga menjadi
varietas penghasil uang yang
terdaftar pada sistem UPOV. Petani
miskin yang tidak memiliki dana yang
cukup untuk memperoleh sertifikat
UPOV akan cenderung menjual
varietas mereka kepada perusahaan
pemulia tanaman yang lebih besar,
hanya untuk jumlah uang yang kecil.
Hal ini pada akhirnya akan
menciptakan ironi, karena akan
menciptakan
perusahaanperusahaan yang justru jauh dari
kepentingan petani.
Sisi negatif lain dari kemungkinan
ratifikasi UPOV adalah sumber daya
alam Indonesia akan bebas diakses
oleh negara-negara lain dan bebas
untuk saling bertukar sumber daya
genetik, meskipun undang-undang
PVT tetap memberikan perlindungan
kepada penyedia sumber plasma
nutfah dalam bentuk royalti.
Drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si, PhD,
PAVet selaku Asisten Bidang Pengelolaan
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
dan Perlindungan KI Institut Pertanian
Bogor (IPB) dalam pemaparannya pada
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di
BPHN pada Oktober 2021 juga
menguatkan hasil penelitian tersebut.
Mengutip pendapat dari Kartini Samon,
Peneliti dari GRAIN, menjelaskan bahwa
UPOV merugikan petani kecil karena:
1. Melarang membatasi penyimpanan
pertukaran dan penjualan benih
yang diprivatisasikan;
2. Bisa mengkriminalisasi petani yang
melanggar paten benih;
3. Menyebabkan
erosi
keanekaragaman hayati, keempat,
menyebabkan ketergantungan dan
monopoli industri benih dan
mendorong komersialisasi benih.
Dalam
penelitian
tersebut
juga
disampaikan
beberapa
alternatif
instrumen internasional lainya yang dapat
diratifikasi, dan lebih mengedepankan
farmers privilege seperti:
1. Convention of Farmers and Breeders
(CoFaB);
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Rekomendasi

No

2.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 1
Kejelasan
Dalam Undang-undang ini rumusan
yang dimaksud dengan :
1. Perlindungan Varietas
Tanaman yang selanjutnya
disingkat PVT, adalah
perlindungan khusus yang
diberikan negara yang
dalam hal ini diwakili oleh
Pemerintah
dan
pelaksanaannya dilakukan
oleh Kantor Perlindungan
Varietas
Tanaman,
terhadap varietas tanaman
yang dihasilkan oleh
pemulia tanaman melalui
kegiatan
pemuliaan
tanaman.
2.
Hak
Perlindungan
Varietas Tanaman adalah
hak khusus yang diberikan
negara kepada pemulia
dan/atau pemegang hak
Perlindungan Varietas

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Indikator

Batasan
pengertian
atau definisi

Analisis

Rekomendasi

2. The International Treaty on Plant
Genetic Resources (ITPGRFA).
Perlu didefinisikan mengenai jenis-jenis Ubah
Varietas Unggul Lokal, Varietas Unggul
Baru, dan Varietas Unggul Introduksi,
Pemeriksaan Substantif, karena hal ini
seringkali tersebut dalam beberapa pasal,
namun tidak memiliki definisi yuridis baik
dalam UU PVT maupun turunannya.
Perlu mendefinisikan apa yang dimaksud
dengan Pemeriksaan Substantif, karena
hal ini seringkali tersebut dalam
beberapa pasal, namun tidak memiliki
definisi yuridis baik dalam UU PVT
maupun turunannya.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Tanaman
untuk
menggunakan
sendiri
varietas hasil pemuliaannya
atau
memberi
persetujuan
kepada orang atau badan
hukum
lain
untuk
menggunakannya selama
waktu tertentu.
3. Varietas tanaman yang
selanjutnya
disebut
varietas,
adalah
sekelompok
tanaman dari suatu jenis
atau spesies yang ditandai
oleh bentuk
tanaman,
pertumbuhan
tanaman, daun, bunga,
buah, biji, dan ekspresi
karakteristik genotipe atau
kombinasi genotipe yang
dapat membedakan dari
jenis atau spesies yang
sama
oleh
sekurangkurangnya satu sifat
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

yang menentukan dan
apabila diperbanyak tidak
mengalami perubahan.
4. Pemuliaan tanaman
adalah rangkaian kegiatan
penelitian dan pengujian
atau kegiatan penemuan
dan pengembangan suatu
varietas, sesuai
dengan metode baku untuk
menghasilkan varietas baru
dan
mempertahankan
kemurnian benih varietas
yang dihasilkan.
5. Pemulia tanaman yang
selanjutnya
disebut
pemulia, adalah orang yang
melaksanakan pemuliaan
tanaman.
6. Konsultan Perlindungan
Varietas Tanaman adalah
orang atau badan
hukum yang telah tercatat
dalam daftar konsultan
Perlindungan Varietas
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Tanaman
di
Kantor
Perlindungan
Varietas
Tanaman.
7. Benih tanaman yang
selanjutnya disebut benih,
adalah tanaman dan/atau
bagiannya yang digunakan
untuk
memperbanyak
dan/atau
mengembangbiakkan
tanaman.
8. Pemeriksa Perlindungan
Varietas Tanaman adalah
pejabat yang
berdasarkan keahliannya
diangkat oleh Menteri dan
ditugasi untuk
melakukan
pemeriksaan
substantif dan memberikan
rekomendasi atas
permohonan
hak
Perlindungan
Varietas
Tanaman.
9. Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman adalah
unit organisasi di
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

lingkungan
departemen
yang melakukan tugas dan
kewenangan di bidang
Perlindungan
Varietas
Tanaman.
10. Menteri adalah Menteri
Pertanian.
11. Departemen adalah
Departemen Pertanian.
12. Hak prioritas adalah hak
yang diberikan kepada
perorangan atau badan
hukum yang mengajukan
permohonan
hak
Perlindungan Varietas
Tanaman di Indonesia
setelah
mengajukan
permohonan
hak
Perlindungan
Varietas Tanaman untuk
varietas tanaman yang
sama di negara lain.
13. Lisensi adalah izin yang
diberikan oleh pemegang
hak Perlindungan
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Varietas Tanaman kepada
orang atau badan hukum
lain untuk menggunakan
seluruh atau sebagian hak
Perlindungan
Varietas
Tanaman.
14. Lisensi Wajib adalah
lisensi yang diberikan oleh
pemegang hak
Perlindungan
Varietas
Tanaman kepada pemohon
berdasarkan
putusan
Pengadilan Negeri.
15.
Royalti
adalah
kompensasi
bernilai
ekonomis yang diberikan
kepada
pemegang
hak
Perlindungan
Varietas
Tanaman dalam rangka
pemberian
lisensi.
16.
Daftar
Umum
Perlindungan
Varietas
Tanaman adalah daftar
catatan
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Rekomendasi

No

3.

4.

Pengaturan
resmi dari seluruh tahapan
dan kegiatan pengelolaan
Perlindungan
Varietas Tanaman.
17.
Berita
Resmi
Perlindungan
Varietas
Tanaman adalah suatu
media informasi komunikasi
resmi
dari
kegiatan
pengelolaan Perlindungan
Varietas Tanaman yang
diterbitkan secara berkala
oleh Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman untuk
kepentingan umum.
Pasal 2
(1) Varietas yang dapat
diberi PVT meliputi varietas
dari jenis spesies
tanaman yang baru, unik,
seragam, stabil, dan diberi
nama.
(2) suatu varietas dianggap
baru apabila pada saat
penerimaan permohonan
hak
PVT,
bahan

Dimensi

Kejelasan
rumusan

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan
Aspek
kekosongan
peraturan

Indikator

Batasan
pengertian
atau definisi

Analisis

Perlu
penyesuaian
nomenklatur

Rekomendasi

definisi

dan Ubah

Belum
ada Metode BUSS (baru, unik, seragam,
pengaturan
stabil), berdasarkan pernyatan Warsidi
(Pemeriksa PVT Madya, Kementerian
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No

Pengaturan

Dimensi

perbanyakan atau hasil perundangpanendari varietas tersebu undangan
belum
pernah
diperdagangkan
di
Indonesia
atau
sudah
diperdagangkan tetapi tidak
lebih dari setahun, atau
telah diperdagangkan di
luar negeri tidak lebih dari
empat
tahun
untuk
tanaman semusim dan
enam tahun
untuk tanaman tahunan.
(3) Suatu varietas dianggap
unit
apabila
varietas
tersebut dapat dibedaka
secara jelas dengan varietas
lain yang keberadaannya
sudah diketahui secara
umum
pada
saat
penerimaan permohonan
hak PVT.
(4) Suatu varietas dianggap
serangan apabila sifat-sifat
utama atau penting

Variabel

Indikator

Analisis
Pertanian)
dalam
forum
rapat
narasumber di BPHN September 2021
menyatakan bahwa terdapat catatan
untuk unsur “kebaharuan”. Walaupun,
para Pemeriksa PVT juga mencari
informasi pada sumber-sumber lain
dalam memeriksa unsur “kebaharuan”.
Diketahui bahwa Kementerian Pertanian
belum memiliki metode untuk mengukur
“kebaharuan” terhadap varietas tanaman
yang diajukan oleh pemohon PVT. Hanya
berdasarkan pada “kepercayaan” atau
itikad baik dari para pemohon.
Oleh karena itu, perlu membuat sebuah
metode untuk mengukur sebuah
kebaharuan terhadap varietas tanaman
yang diajukan oleh pemohon PVT. Hal ini
juga perlu melibatkan kalangan akademisi
yang menjadi pakar di bidang Varietas
Tanaman, untuk membantu membuat
metode ukur tersebut. Sehingga
diharapkan hasil dari metode tersebut
dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

pada varietas tersebut
terbukti seragam meskipun
bervariasi sebagai akibat
dari cara tanam dan
lingkungan yang berbedabeda.
(5) Suatu varietas dianggap
stabil apabila sifat-sifatnya
tidak mengalami perubahan
setelah ditanam berulangulang, atau untuk yang
diperbanyak
melalui siklus perbanyakan
khusus, tidak mengalami
perubahan pada
setiap akhir siklus tersebut.
(6) Varietas yang dapat
diberi PVT harus diberi
penanaman
yang
selanjutnya
menjadi nama varietas yang
bersangkutan,
dengan
ketentuan bahwa :
a. nama varietas tersebut
terus dapat digunakan
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

meskipun
masa
perlindungan telah habis;
b. pemberian nama tidak
boleh
menimbulkan
kerancuan terhadap
sifat-sifat varietas;
c. penanaman varietas
dilakukan oleh pemohon
hak PVT dan
didaftarkan pada Kantor
PVT;
d. apabila penanaman tidak
sesuai dengan ketentuan
butir b, maka
Kantor PVT berhak menolak
penanaman tersebut dan
meminta
penanaman baru;
e. apabila nama varietas
tersebut
telah
dipergunakan
untuk
varietas
lain,
maka
pemohon wajib mengganti
nama varietas tersebut;
f. nama varietas yang
diajukan
dapat
juga
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 108

Rekomendasi

No

5.

Pengaturan
diajukan sebagai merek
dagang sesuai dengan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Pasal 6
(1) Pemegang hak PVT
memiliki
hak
untuk
menggunakan
dan
memberikan persetujuan
kepada orang atau badan
hukum
lain
untuk
menggunakan
varietas berupa benih hasil
panen yang digunakan
untuk propagasi.
(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga untuk :
a. varietas turunan esensial
yang berasal dari suatu
varietas yang dilindungi
atau varietas yang telah
terdaftar dan diberi nama;
b. varietas yang tidak dapat
dibedakan secara jelas dari
varietas yang

Dimensi

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
belum
relevan untuk
diberlakukan
secara efisien

Analisis

Rekomendasi

Dalam hal perlindungan varietas tanaman Ubah
(PVT),
kewajiban
yang
belum
dicantumkan
adalah
adanya
pembentukan Bank Genetik yang dapat
menjadi media perlindungan dan
pengawetan varietas-varietas yang telah
dilindungi dan berpotensi akan dilindungi
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

dilindungi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1);
c. varietas yang diproduksi
dengan
selalu
menggunakan varietas yang
dilindungi.
(3) Hak untuk menggunakan
varietas sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan :
a. memproduksi
atau
memperbanyak benih;
b. menyiapkan
untuk
tujuan propagasi;
c. mengiklankan;
d. menawarkan;
e. menjual
atau
memperdagangkan;
f. mengekspor;
g. mengimpor;
h. mencadangkan untuk
keperluan
sebagaimana
dimaksud dalam butir
i.
a, b, c, d, e, f, dan g.
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

(4) Penggunaan hasil panen
yang digerakan
untuk
propogasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
yang berasal dari varietas
yang dilindungi, harus
mendapat persetujuan dari
pemegang hak PVT.
(5) Penggunaan varietas
turunan
esensial
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2), harus
mendapat persetujuan dari
pemegang
hak
PVT
dan/atau pemilik varietas
asal dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. varietas turunan esensial
berasal dari varietas
yang telah mendapat
hak PVT atau mendapat
penanaman
berdasarkan peraturan
b. perundang-undangan
yang berlaku dan bukan
merupakan
varietas
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Rekomendasi

No

Pengaturan

c.

d.

e.
f.

g.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

turunan
esensial
sebelumnya;
varietas tersebut pada
dasarnya
mempertahankan
ekspresi sifat-sifat
esensial dari varietas
asal,
tetapi
dapat
dibedakan secara jelas
dengan varietas asal dari
sifat-sifat yang timbul
dari tindakan penurunan
itu
sendiri;
varietas turunan esensial
sebagaimana dimaksud
pada butir a dan butir b
dapat diperoleh dari
mutasi induksi, variasi
somaklonal,
seleksi
individu tanaman, silang
balik, dan transformasi
dengan
rekayasa genetika dari
varietas asal.
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Rekomendasi

No

6.

Pengaturan

Dimensi

(6) Varietas asal untuk
menghasilkan
varietas
turunan esensial harus
telah diberi nama dan
didaftar oleh Pemerintah.
(7) Ketentuan penanaman,
pedaftaran,
dan
penggunaan
varietas
sebagai varietas asal untuk
varietas turunan esensial
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6),
serta instansi yang diberi
tugas untuk
melaksanakannya, diatur
lebih
lanjut
oleh
Pemerintah.
Pasal 7
Kejelasan
(1) Varietas lokal milik Rumusan
masyarakat dikuasai oleh
Negara.
(2) Penguasaan oleh Negara
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah.

Variabel

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Indikator

Perumusan
sanksi

Analisis

Rekomendasi

Harus diperjelas apa yang dimaksud Ubah
dengan
“dikuasai
oleh
Negara”,
seharusnya dijabarkan lebih lanjut,
termasuk
apa
sanksinya
apabila
ketentuan Pasal 7 tersebut dilanggar.
Untuk itu, perlu penjelasan dan
pengaturan lebih lanjut mengenai konsep
“dikuasai oleh Negara”, mekanisme
penggunaannya
dan
sanksi
bagi
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No

7.

Pengaturan

Dimensi

(3)
Pemerintah
berkewajiban memberikan
penanaman
terhadap
varietas lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan penanaman,
pendaftaran,
dan
penggunaan varietas lokal
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), serta instansi
Kejelasan
diberi
tugas
untuk rumusan
melaksanakannya, diatur
lebih
lanjut
oleh
Pemerintah.

Variabel

-

Indikator

-

Analisis
pelanggarnya, termasuk kompensasi atau
insentif bagi pemerintah, atau komunitas
yang melestarikan sumber daya genetika
lokal. Hak SDG milik negara tidak sertamerta bisa digunakan oleh sembarang
orang. Selain itu, perlu ditegaskan bentuk
peraturan pelaksanaan bagi mekanisme
penggunaan, penyebaran dan konservasi
varietas lokal tersebut. Pilihannya adalah
dengan PP atau Perpres.
Baik pada level undang-undang maupun
turunan dari UU PVT sendiri, sering
ditemukan “typo” (salah pengetikan)
terkait kata “penanaman”. Apabila
merujuk kepada peraturan turunan dan
penjelasan dari dari pasal ini, maka
seharusnya adalah “penamaan” (proses
pemberian nama) pada varietas tanaman
yang didaftarkan.
Maka dalam hal ini, apabila terdapat
perubahan dari UU PVT perlu
memperbaiki rumusan pasal ini, agar
tidak
terjadi
kerancuan
yang
menyebabkan salah tafsir dan kesalahan
dalam penerapan peraturan. Perlu
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Rekomendasi

No

8.

Pengaturan

Pasal 9
(1) Pemegang hak PVT
berkewajiban :
a. melaksanakan
hak
PVT-nya di Indonesia;
b. membayar
biaya
tahunan PVT;
c. menyediakan
dan
menunjukkan contoh
benih varietas yang
telah
mendapatkan
hak PVT di Indonesia.
(2)
dikecualikan
dari
kewajiban
sebagaimana
dimaksud pada ayat (10)
butir a, apabila pelaksanaan
PVT tersebut secara teknis
dan/atau ekonomis tidak
layak
dilaksanakan
di
Indonesia.
(3)
Pengecualian
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2), hanya dapat
disetujui Kantor PVT apabila

Dimensi

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

melihat PP No. 13 Tahun 2004 sebagai
acuan nomenklatur.
Relevansi
Pengaturan
Mengingat petani di Indonesia pada Ubah
dengan
dalam
umumnya merupakan petani kecil
situasi saat ini peraturan
perorangan
sehingga
diperlukan
belum
pengecualian pemegang hak PVT
relevan untuk perorangan. Karena pada ketentuan Pasal
diberlakukan 60 ayat (2) huruf a menegaskan
secara efisien pencabutan hak PVT apabila pemegang
hak PVT tidak memenuhi kewajiban
membayar biaya tahunan dalam jangka
waktu enam bulan. Namun yang menjadi
persoalan adalah, ketentuan Pasal 9 ayat
(1)
huruf
b
tersebut
dalam
pelaksanaannya akan memberatkan para
pemulia perorangan. Oleh karena itu
disarankan agar dalam ketentuan Pasal 9
ayat (1) huruf b, diatur pengecualian
terhadap pemegang hak PVT perorangan
dan golongan UMKM. Hal tersebut
dilakukan agar biaya tahunan bagi
pemohon hak PVT perorangan dan
golongan UMKM ditetapkan untuk
ditanggung oleh Negara. Untuk norma
teknis dan administratifnya dapat diatur
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No

9.

Pengaturan
diajukan
permohonan
tertulis oleh pemegang hak
PVT dengan disertai alasan
dan
bukti-bukti
yang
diberikan oleh instansi yang
berwenang.
Pasal 10
(1) Tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak PVT,
apabila :
a. penggunaan sebagian
hasil
panen
dari
varietas
yang
dilindungi, sepanjang
tidak untuk tujuan
komersial;
b. penggunaan varietas
yang dilindungi untuk
kegiatan peneliatan,
pemuliaan tanaman,
dan perakitan varietas
baru;
c. penggunaan
oleh
Pemerintah
atas
varietas
yang
dilindungi
dalam

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
atau Peraturan Presiden.

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Relevansi
Pengaturan
dengan
dalam
situasi saat ini peraturan
belum
relevan untuk
diberlakukan
secara efisien

Penjelasan pasal 10 tersebut yang Ubah
berbunyi “Yang dimaksud dengan tidak
untuk tujuan komersial adalah kegiatan
perorangan terutama para petani kecil
untuk keperluan sendiri dan tidak
termasuk kegiatan menyebarluaskan
untuk keperluan kelompoknya. Hal ini
perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi
varietas yang memiliki PVT tadi tetap
terjaga dan kepentingan pemegang hak
PVT
tidak
dirugikan”
berpotensi
menimbulkan miskonsepsi, mispersepsi,
misinterpretasi makna sehingga dapat
mengakibatkan menurunkan hingga
mengancam nilai-nilai budaya gotongroyong dan nilai-nilai kekeluargaan yang
hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh
karena itu perlu dirumuskan definisi yang
lebih tegas mengenai tujuan komersial
dan tidak mencakup untuk keperluan
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

rangka
kebijakan
pengadaan
pangan
dan
obat-obatan
dengan
memperhatikan hakhak ekonomi dari
pemegang hak PVT.

10.

Analisis

Rekomendasi

kelompok. Kejelasan mengenai masalah
ini dapat membantu mewujudkan citacita dan komitmen untuk melindungi
petani.

(2)
Ketentuan
mengenai penggunaan oleh
Pemerintah atas varietas
yang
dilindungi
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) butir c diatur
lebih
lanjut
dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
Potensi
(1) Permohonan hak PVT Disharmoni
diajukan kepada Kantor PVT
secara
tertulis
dalam
bahasa Indonesia dengan
membayar biaya yang
besarnya ditetapkan oleh
Menteri.
(2) surat permohonan hak
PVT harus memuat :

Kewajiban

Adanya
pengaturan
Mengenai
kewajiban
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan
setingkat,
tetapi

Berpotensi disharmoni dengan pasal 9, 12 Ubah
dan 17 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (SBT) yang
mengharuskan
adanya
mekanisme
pelepasan dan ijin benih. Konsep PVT
memang memiliki perbedaan dengan
konsep SBT, sehingga kedua UU ini perlu
diharmoniskan untuk kepentingan petani
Indonesia.
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No

Pengaturan
a.

11.

tanggal, bulan, dan
tahun
surat
permohonan;
b. nama dan alamat
lengkap pemohon;
c. nama, alamat lengkap,
dan kewarganegaraan
penmulia serta nama
d. ahli
waris
yang
ditunjuk;
e. nama varietas;
f. deskripsi varietas yang
mencakup asal-usul
atau silsilah, ciri-ciri
morfologi, dan sifatsifat penting lainnya;
g. gambar dan/atau
foto yang disebut
dalam
deskripsi,
yang
diperlukan
untuk memperjelas
deskripsinya.
(3) Dalam hal permohonan
hak PVT diajukan oleh :
a. orang atau badan
hukum selaku kuasa

Dimensi

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

memberikan Catatan: bahwa UU No. 12 Tahun 1992
kewajiban
telah dicabut dengan UU No. 22 Tahun
yang berbeda 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Berkelanjutan.
Menjadikan UU No. 12 Tahun 1992 tidak
relevan lagi dijadikan acuan terkait proses
pelepasan varietas tanaman. Perlu
mengganti dasar hukum analisis. Namun
pada intinya masih relevan untuk adanya
disharmoni antara proses pelepasan
dengan pendaftaran varietas tanaman.
Hal ini juga diperkuat dengan pendapat
narasumber Prof. Erizal selaku Kepala
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian.
Aspek
Pengaturan
Dalam perkembangannya, permohonan Ubah
relevansi
dalam
PVT yang dulunya dilakukan secara
dengan
peraturan
tertulis, sekarang telah mengalami
situasi saat ini masih relevan perubahan. Kementerian Pertanian telah
untuk
membuat
platform
online
untuk
diberlakukan memudahkan para pemohon PVT (dapat
secara efisien di
akses
pada
website
https://ap1.pertanian.go.id/pvt/).
Namun dalam implementasinya, tidak
sepenuhnya
berbasis
teknologi.
Berdasarkan pernyataan dari Pemeriksa
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No

Pengaturan
pemohon
harus
disertai surat kuasa
khusus
dengan
mencantumkan nama
dan alamat lengkap
kuasa yang berhak;
b. ahli waris disertai
dokumen bukti ahli
waris.
(4) Dalam hal varietas
transgenik,
maka
deskripsinya harus juga
mencakup uraian mengenai
penjelasan
molekuler
varietas yang bersangkutan
dan stabilitas genetik dari
sifat yang diusulkan, sistem
reproduksi
tetuanya,
keberadaan kerabat liarnya,
kandungan senyawa yang
dapat mengganggu
lingkungan, dan kesehatan
manusia
serta
cara
pemusnahannya
apabila
terjadi
penyimpangan,
dengan disertai pernyataan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
PVT dalam kegiatan rapat narasumber di
BPHN September 2021. Beberapa
dokumen yang di upload pada sistem
masih sekedar hasil scan dari dokumen
tertulis, bukan semacam formulir digital
yang dapat diisi sendiri secara mandiri.
Hal ini dikarenakan dalam Pasal 11 ayat
(1) mensyaratkan bahwa dokumen
permohonan disampaikan secara tertulis
(perubahan dalam UU Cipta Kerja juga
masih mempertahankan hal ini). Menurut
narasumber,
hal
ini
menjadi
permasalahan
tersendiri
yang
menyebabkan perlunya perubahan dalam
formulasi pasal ini.
Walaupun secara teori dan ilmu hukum,
bahwa dalam menerapkan suatu
peraturan
perundang-undangan
hendaknya selalu memperhatikan dan
menyesuaikan
dengan
konteks
permasalahan yang dihadapi, tidak
sekedar
mencocok-cocokan
teks
peraturan dengan permasalahan yang
ada. Hal ini bukti bahwa masih kuatnya
paham positivisme oleh para petugas
maupun pengguna dari UU PVT.
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

aman bagi lingkungan dan
kesehatan manusia dari
instansi yang berwenang.
(5) Ketentuan mengenai
mermohonan hak PVT
diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Pemerintah.

12.

-

-

-

Analisis

Rekomendasi

Pada dasarnya, kehadiran sistem online
pada proses pendaftaran PVT sudah
sangat membantu. Kedepannya perlu
dilakukan
sebuah
update
untuk
mengembangkan aplikasi ini sehingga
menjadi lebih baik dan sesuai dengan
perkembangan teknologi.
Namun apabila hendak melakukan
transisi dari proses yang manual menuju
digital, perlu juga melihat apakah seluruh
Kantor PVT di Indonesia memiliki sarana,
prasarana dan SDM yang memadai.
Terdapat
perubahan
formulasi Ubah
berdasarkan UU Cipta kerja yaitu pada
Pasal 11 ayat (1) “biaya yang besarnya
ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak”.
Bahwa sebelumnya berdasarkan UU PVT
besaran biaya ditentukan oleh Peraturan
Menteri Pertanian. Namun apabila
melihat formulasi yang baru maka dapat
ditegaskan bahwa besaran biaya tersebut
mengacu kepada PP No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
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No

Pengaturan

Dimensi

13.

Pasal 29
(1)
Permohonan
pemeriksaan substantif atas
permohonan hak PVT harus
diajukan ke Kantor PVT
secara tertulis selambatlambatnya satu
bulan
setelah berakhirnya masa
pengumuman
dengan
membayar
biaya
pemeriksaan tersebut.
(2)
Besarnya
biaya
pemeriksaan
substantif
ditetapkan oleh Menteri.

14.

Pasal 33
(1) Kantor PVT harus
memutuskan
untuk
memberi atau menolak
permohonan hak PVT
dalam waktu selambatlambatnya 24 (dua puluh

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Pertanian.
Terdapat
perubahan
formulasi Ubah
berdasarkan UU Cipta kerja yaitu pada
Pasal 29 ayat (2) bahwa “biaya
pemeriksaan substantif ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak”.
Bahwa sebelumnya berdasarkan UU PVT
besaran biaya ditentukan oleh Peraturan
Menteri Pertanian. Namun apabila
melihat formulasi yang baru maka dapat
ditegaskan bahwa besaran biaya tersebut
mengacu kepada PP No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Pertanian.
Aspek
Pengaturan
Dalam hal lama waktu proses Ubah
relevansi
dalam
pemeriksaan substantif, terdapat usulan
dengan
peraturan
untuk memangkas lama waktu proses
situasi saat ini masih relevan tersebut, yang dalam hal ini maksimal 24
untuk
bulan. Hal ini berdasarkan, apabila
diberlakukan melihat perubahan terhadap UU Cipta
secara efisien Kerja terhadap UU terkait kekayaan
intelektual lainnya, terdapat tren dalam
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

empat) bulan terhitung
sejak tanggal permohonan
pemeriksaan
substantif
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1).
(2) apabila diperlukan
perpanjangan
waktu
pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Kantor
PVT
harus
memberitahukan kepada
pemohon hak PVT dengan
disertai
alasan
dan
penjelasan
yang
mendukung perpanjangan
tersebut.

15.

Pasal 40
(1) Hak PVT dapat beralih
atau dialihkan karena :
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;

-

-

Analisis

Rekomendasi

hal memangkas lama waktu proses
pemeriksaan. Hal ini dilakukan juga guna
untuk
meningkatkan
gairah
perekonomian pada sektor varietas
tanaman.
Namun menurut Drh. I Ketut Mudite
Adnyane, M.Si, PhD, PAVet selaku Asisten
Bidang Pengelolaan dan Perlindungan KI
Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku
narasumber kegiatan FGD di BPHN
Oktober 2021, bahwa apabila terdapat
keinginan untuk merubah jangka waktu
tersebut, maka perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut, apakah hal tersebut
memungkinkan. Mengingat beberapa
tanaman memang waktu tumbuh nya
sangat lama, walaupun hal tersebut
memungkinkan untuk tanaman semusim.
Terdapat
perubahan
formulasi Ubah
berdasarkan UU Cipta kerja yaitu pada
Pasal 40 ayat (3) bahwa “biaya pengalihan
hak ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak”.
Bahwa sebelumnya berdasarkan UU PVT
besaran biaya ditentukan oleh Peraturan
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No

Pengaturan
d.

perjanjian dalam
bentuk
akta
notaris; atau
e. sebab lain yang
dibenarkan
oleh
undang-undang.
(2) Pengalihan hak PVT
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) butir a, b, dan
c harus disertai dengan
dokumen PVT berikut hak
lain yang berkaitan dengan
itu.
(3) Setiap pengalihan hak
PVT wajib dicatatkan pada
Kantor PVT dan dicat dalam
Daftar Umum PVT dengan
membayar biaya yang
besarnya ditetapkan oleh
Menteri.
(4) Syarat dan tata cara
pengalihan hak PVT diatur
lebih
lanjut
oleh
Pemerintah.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
Menteri Pertanian. Namun apabila
melihat formulasi yang baru maka dapat
ditegaskan bahwa besaran biaya tersebut
mengacu kepada PP No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Pertanian.
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Rekomendasi

No
16.

17.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 43
(1) Perjanjian lisensi harus
dicatatkan pada Kantor PVT
dan dimuat dalam Daftar
Umum
PVT
dengan
membayar biaya yang
besarnya ditetapkan oleh
Menteri.
(2) Dalam hal perjanjian
lisensi tidak dicatatkan di
Kantor PVT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
maka perjanjian lisensi
tersebut tidak mempunyai
akibat hukum terhadap
pihak ketiga.
(3) Ketentuan mengenai
perjanjian lisensi diatur
lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 58
Kejelasan
(1) Pembatalan hak PVT rumusan
dilakukan oleh Kantor PVT.
(2) Hak PVT dibatalkan
apabila
setelah
hak
diberikan ternyata :

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

-

-

Terdapat
perubahan
formulasi Ubah
berdasarkan UU Cipta kerja yaitu pada
Pasal 43 ayat (1) bahwa “biaya pencatatan
perjanjian lisensi ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak”.
Bahwa sebelumnya berdasarkan UU PVT
besaran biaya ditentukan oleh Peraturan
Menteri Pertanian. Namun apabila
melihat formulasi yang baru maka dapat
ditegaskan bahwa besaran biaya tersebut
mengacu kepada PP No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan

Perumusan
sanksi
administrasi
dan sanksi
keperdataan
sesuai

Belum ada pengaturan mengenai Ubah
pencegahan tindakan yang bersifat
abusive. Artinya, dalam ketentuan Pasal
58 ini belum diatur mengenai
kemungkinan pembatalan hak PVT jika
dalam tahap pelaksanaan komersialnya,
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No

Pengaturan
a. syarat-syarat
kebaruan
dan/atau
keunikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) dan/atau
ayat (3) tidak dipenuhi
pada saat pemberian
hak PVT;
b. syarat-syarat
keseragaman
dan/atau
stabilitas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4) dan/atau
ayat (5) tidak dipenuhi
pada saat pemberian
hak PVT;
c. hak
PVT
telah
diberikan
kepada
pihak
yang
tidak
berhak.
(3) Hak PVT tidak dapat
dibatalkan dengan alasanalasan di luar alasan-alasan
yang ditetapkan pada ayat
(2).

Dimensi

Variabel
perundangundangan

Indikator
dengan
petunjuk

Analisis
pemegang
hak
PVT
mengambil
keuntungan yang sangat besar. Pada
praktiknya, ketentuan seperti ini
diberlakukan di Amerika Serikat dan dapat
diterapkan di Indonesia untuk mengatur
hal yang sama. Untuk pelaksanaannya,
perlu pengaturan mengenai margin
keuntungan yang wajar bagi pemegang
hak PVT untuk mengkomersialkan haknya.
Sejalan dengan itu, dalam hal Negara
memiliki kepentingan, maka negara dapat
melakukan tindakan untuk “menjaga
kepentingan umum dan pemanfaatan
PVT secara lebih luas”. Prinsipnya, negara
dapat mencabut perlindungan PVT
dengan memberikan remunerasi yang adil
kepada pemilik, yakni setelah tidak lebih
dari dua tahun setelah lisensi diberikan
ternyata terdapat kepentingan yang
mendesak untuk menjamin pasokan
pangan, pakan dan serat, serta terdapat
cukup bukti bahwa pemilik PVT tidak
bersedia atau tidak mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan harga
yang wajar dan dapat dianggap adil
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Rekomendasi

No

Pengaturan

18.

Pasal 60
(1) Pencabutan hak PVT
dilakukan oleh Kantor PVT.
(2) Hak PVT dicabut
berdasarkan alasan :
1. pemegang hak PVT
tidak
memenuhi
kewajiban membayar
biaya tahunan dalam
jangka waktu enam
bulan;
2. syarat/ciri-ciri
dari
varietas
yang
dilindungi
sudah
berubah atau tidak
sesuai lagi dengan
ketentuan dalam Pasal
2;
3. pemegang hak PVT
tidak
mampu
menyediakan
dan
menyiapkan contoh
benih varietas yang
telah
mendapatkan
hak PVT;

Dimensi
Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Analisis

Rekomendasi

Kewajiban pembayaran biaya tahunan Ubah
pemegang hak PVT ditekankan Kembali
dalam Pasal 63 ayat (1) UU PVT.
Berdasarkan pernyataan dari Pemeriksa
PVT pada kegiatan rapat narasumber di
BPHN 13 September 2021, bahwa dalam
hal
pembayaran
tersebut
sering
mengalami kendala dan menjadi salah
satu alasan yang sering muncul dalam hal
pencabutan hak PVT.
Dikatakan
bahwa
dalam
tataran
implementasi,
sering
terjadi
keterlambatan
pembayaran
biaya
tahunan. Apabila melihat ketentuan Pasal
60 ayat (2) huruf a, bahwa terdapat
jangka waktu 6 bulan sebagai masa
tenggang untuk membayar biaya
tahunan. Namun apabila pemegang hak
PVT juga tidak kunjung membayar, pihak
Kementerian Pertanian sendiri juga
memberikan semacam diskresi dalam hal
penambahan masa tenggang, terhadap
para pemegang hak PVT untuk segera
membayar biaya tahunan tersebut.
Hal ini dilakukan karena perlindungan
hukum terhadap plasma nutfah yang
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No

Pengaturan

Variabel

Indikator

4.

6.

pemegang hak PVT
tidak
menyediakan
benih varietas yang
telah
mendapatkan
hak PVT; atau
5. pemegang hak PVT
mengajukan
permohonan
pencabutan hak PVTnya, serta alasannya
secara tertulis kepada
Kantor PVT.
Pasal 63
(1) Untuk kelangsungan
berlakunya
hak
PVT,
pemegang hak PVT wajib
membayar biaya tahunan.
(2) Untuk setiap pengajuan
permohonan hak PVT,
permintaan pemeriksaan,
petikan Daftar Umum PVT,
salinan dokumen PVT,
pencatatan pengalihan hak
PVT, pencatatan surat
perjanjian
lisensi,
pencatatan Lisensi Wajib,

Dimensi

Analisis

Rekomendasi

merupakan bahan utama pemuliaan,
perlu dilestarikan dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya. Terhadap perlu dilakukan
perubahan dalam menambahkan masa
tenggang.

-

-

Terdapat
perubahan
formulasi Ubah
berdasarkan UU Cipta kerja yaitu pada
Pasal 63 ayat (3) bahwa “besar biaya,
persyaratan dan tata cara pembayaran
biaya tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak”.
Bahwa sebelumnya berdasarkan UU PVT
besaran biaya ditentukan oleh Peraturan
Menteri Pertanian. Namun apabila
melihat formulasi yang baru maka dapat
ditegaskan bahwa besaran biaya tersebut

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 127

No

Pengaturan
serta lain-lainnya yang
ditentukan
berdasarkan
undang-undang ini wajib
membayar biaya.
(3) Ketentuan mengenai
besar biaya, persyaratan
dan tata cara pembayaran
biaya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh Menteri.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
mengacu kepada PP No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Pertanian.
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Rekomendasi

C.3.2.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk
Pembuatan Varietas Turunan Esensial

No

Pengaturan

1.

Pasal 1
9. Penamaan Varietas
yang diberi PVT
adalah
kegiatan
memberi
nama
kepada Varietas yang
akan dimintakan PVT
kepada Kantor PVT
sebagai
identitas
Varietas
yang
bersangkutan.
10. Penamaan Varietas
yang tidak diberi PVT
adalah
kegiatan
memberi
nama
kepada Varietas Lokal
dan Varietas Hasil
Pemuliaan yang tidak
diberi PVT, sebagai
identitas
Varietas
yang bersangkutan
dan
pemenuhan
persyaratan

Dimensi
Kejelasan
rumusan

Variabel
-

Indikator
-

Analisis
Apabila melihat dengan baik, judul
peraturan adalah mengenai Penamaan
(proses pemberian nama), hal ini
berbanding terbalik dengan Pasal 7 UU
PVT yang menggunakan nomenklatur
yang salah yaitu Penanaman (kegiatan
menanam) yang penjabarannya adalah
“kegiatan memberi nama kepada
Varietas …”. Tentu hal ini menjadi tidak
sinkron antara nomenklatur yang
digunakan dengan definisi yuridis dalam
formulasi yang tertulis pada peraturan.
Lihat juga judul pada Bab III PP ini juga
mengenai Penamaan bukan Penanaman.
Baik pada level undang-undang maupun
turunan dari UU PVT sendiri, ditemukan
“typo” (salah pengetikan) terkait kata
“penanaman”. Apabila merujuk kepada
peraturan turunan dan penjelasan dari
dari pasal ini, maka seharusnya adalah
“penamaan” (proses pemberian nama)
pada varietas tanaman yang didaftarkan.
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Rekomendasi
Tetap

No

Pengaturan
peraturan
perundang-undangan
untuk
keperluan
perolehan manfaat
ekonomi
bagi
pemiliknya.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
Maka dalam hal ini, apabila terdapat
perubahan dari UU PVT perlu
memperbaiki rumusan pada Pasal 7
dengan mengacu pada PP ini, agar tidak
terjadi kerancuan yang menyebabkan
salah tafsir dan kesalahan dalam
penerapan peraturan.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 130

Rekomendasi

C.3.3.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan
Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1.

Pasal 27
(1) Perjanjian Lisensi
berakhir karena:
a. habis
masa
berlakunya sesuai
dengan perjanjian;
b. kesepakatan kedua
belah pihak;
c. hak
PVT-nya
dibatalkan
oleh
Kantor PVT;
d. hak PVT-nya dicabut
oleh Kantor PVT.
(2) Dalam hal perjanjian
Lisensi berakhir karena
alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf b, pemberi Lisensi
atau kuasanya
memberitahukan secara
tertulis kepada Kantor PVT
dalam jangka

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Sebagaimana
telah
disampaikan
sebelumnya
bahwa
dalam
perkembangannya, permohonan PVT
yang dulunya dilakukan secara tertulis,
sekarang telah mengalami perubahan.
Kementerian Pertanian telah membuat
platform online untuk memudahkan
para pemohon PVT (dapat di akses pada
website
https://ap1.pertanian.go.id/pvt/).

Ubah
Apabila pada UU
PVT, dalam hal
proses
pendaftaran
tidak
lagi
menegaskan
harus
dalam
bentuk tertulis
(atau mungkin
sebagai
alternatif) maka
rumusan pada
pasal ini perlu
disesuaikan
dengan
ketentuan yang
baru.

Namun dalam implementasinya, tidak
sepenuhnya
berbasis
teknologi.
Berdasarkan pernyataan dari Pemeriksa
PVT dalam kegiatan rapat narasumber di
BPHN September 2021. Beberapa
dokumen yang di upload pada sistem
masih sekedar hasil scan dari dokumen
tertulis, bukan semacam formulir digital
yang dapat diisi sendiri secara mandiri.
Walaupun secara teori dan ilmu hukum,
bahwa dalam menerapkan suatu
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No

Pengaturan
waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal
berakhirnya
perjanjian Lisensi.
(3)
Kantor
PVT
mengumumkan
berakhirnya
perjanjian
Lisensi
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1).

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
peraturan
perundang-undangan
hendaknya selalu memperhatikan dan
menyesuaikan
dengan
konteks
permasalahan yang dihadapi, tidak
sekedar
mencocok-cocokan
teks
peraturan dengan permasalahan yang
ada. Hal ini bukti bahwa masih kuatnya
paham positivisme oleh para petugas
maupun pengguna dari UU PVT.
Pada dasarnya, kehadiran sistem online
pada proses pendaftaran PVT sudah
sangat membantu. Kedepannya perlu
dilakukan sebuah update untuk
mengembangkan aplikasi ini sehingga
menjadi lebih baik dan sesuai dengan
perkembangan teknologi.
Dalam hal tata cara pemberitahuan juga
perlu dilakukan adaptasi dengan
mengadopsi juga sistem online tersebut.
Perlu dilakukan perubahan agar
pemberitahuan berakhirnya perjanjian
lisensi tidak harus tertulis atau mungkin
diberikan alternatif lain, dengan
mempertimbangkan adanya kemajuan
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

teknologi dan kondisi geografis di
Indonesia.
2.

Pasal 28
Kantor
PVT
memberitahukan secara
tertulis
berakhirnya
perjanjian Lisensi karena
pembatalan
atau
pencabutan hak PVT
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1)
kepada pemberi dan
penerima Lisensi atau
kuasanya paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal pembatalan
atau pencabutan tersebut.

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Kehadiran sistem online pada proses
pendaftaran
PVT
sudah
sangat
membantu. Kedepannya perlu dilakukan
sebuah update untuk mengembangkan
aplikasi ini sehingga menjadi lebih baik
dan sesuai dengan perkembangan
teknologi. Sama halnya dengan
pengumuman berakhirnya Perjanjian
Lisensi dalam Pasal 27, terhadap Pasal 28
hendaknya juga menyesuaikan dengan
sistem online.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 133

Ubah
Apabila pada UU
PVT, dalam hal
proses
pendaftaran
tidak
lagi
menegaskan
harus
dalam
bentuk tertulis
(atau mungkin
sebagai
alternatif) maka
rumusan pada
pasal ini perlu
disesuaikan
dengan
ketentuan yang
baru.

C.3.4.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Pertanian

No
1.

Pengaturan
Umum

Dimensi
-

Variabel
-

Indikator
-

Analisis
UU Cipta Kerja, merubah beberapa
substansi Pasal 11 ayat (1), Pasal 29 ayat
(2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (1),
Pasal 63 ayat (3) UU PVT, terkait adanya
besaran biaya yang pengaturannya
disesuaikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang PNBP.
Namun apabila melihat ketentuan dari
UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan
PP No. 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan PNBP tidak mengatur secara
spesifik besaran biaya seperti yang
dimaksud dalam perubahan pada UU
Cipta Kerja.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 134

Rekomendasi
Tetap

C.3.5.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

1.

Pasal 78
Pemohon menyampaikan
permohonan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 dengan
melengkapi dokumen:
a. formulir permohonan
yang memuat:
1. tanggal, bulan, dan
tahun
surat
permohonan;
2. nama dan alamat
lengkap pemohon;
3. nama,
alamat
lengkap,
dan
kewarganegaraan
pemulia serta nama
ahli
waris
yang
ditunjuk; dan
4. nama varietas;
b. bukti setor pembayaran
permohonan;
c. deskripsi varietas baru;

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Seperti yang telah disampaikan
sebelumnya, bahwa dalam hal tata cara
pendaftaran PVT telah mengalami telah
mengikuti perkembangan jaman dan
teknologi. Hal ini dilakukan dengan
sistem yang bersifat online dan mandiri.
Formulasi Pasal 78 ini juga telah sesuai
dengan hasil analisis dan evaluasi yang
telah
disampaikan
sebelumnya,
bahwasanya dalam pasal ini tidak
mengunci bentuk permohonan “harus”
disampaikan secara tertulis.
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Rekomendasi
Tetap

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

d. foto yang disebut dalam
deskripsi yang diperlukan
untuk
memperjelas
deskripsinya;
e. surat kuasa kepada
konsultan yang sudah
ditandatangani
oleh
pemohon dan konsultan di
atas kertas bermaterai,
dalam hal permohonan
Hak PVT diajukan melalui
konsultan PVT;
f. sertifikat keamanan
hayati PRG dari instansi
yang
berwenang, dalam hal
merupakan varietas hasil
rekayasa genetik;
g. surat perjanjian dengan
pemilik varietas asal,
dalam hal merupakan
varietas turunan esensial;
dan
h. salinan sah surat dan
dokumen
permohonan
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Rekomendasi

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Hak PVT yang pertama kali
dan disahkan oleh yang
berwenang di negara asal,
dalam hal merupakan
permohonan Hak PVT
dengan menggunakan hak
prioritas.
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Rekomendasi

C.3.6.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/Ot.140/11/2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Dan
Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

1.

Pasal 15
(1) Permohonan Hak PVT
diajukan secara tertulis
kepada Pusat PVTPP
dengan
menggunakan
formulir model-1 seperti
tercantum pada Lampiran
Peraturan ini, dengan
dibubuhi materai yang
cukup
berdasarkan
peraturan
perundangundangan.

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Pasal 15 menyatakan bahwa permohonan
dilakukan secara tertulis. Seperti yang telah
disampaikan sebelumnya dalam hal
pengajuan tertulis terhadap Permohonan
Hak PVT perlu dilakukan perubahan
formulasi. Hal ini perlu dilakukan dengan
mengacu pada hasil analisis dan evaluasi
pada UU PVT yang telah disampaikan dalam
laporan ini.
Bahwa dalam perkembangannya proses
pendaftaran telah dilakukan dengan metode
yang berbasis online dan mandiri (dengan
segala manfaat dan keterbatasannya). Maka
secara empiris proses pendaftaran tidak lagi
menggunakan metode manual melalui
pengisian
formulir
secara
tertulis.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu
dilakukan perubahan formulasi pasal dengan
menghilangkan kata “tertulis”.
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Rekomendasi
Ubah

C.4.

Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kekayaan Intelektual Secara Umum

C.4.1.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Kekayaan intelektual

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

1.

Bagian Mengingat

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

2.

Pasal 1
Direktorat Jenderal adalah
Direktorat Jenderal Hal
Kekayaan Intelektual yang
berada
di
bawah
Departemen yang dipimpin
oleh Menteri.
Pasal 2
(1) Permohonan untuk
diangkat menjadi Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual
diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia
kepada Menteri melalui
Direktorat Jenderal.
(2)
Permohonan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

3.

Analisis

Rekomendasi

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Ubah
dalam bagian ini telah diganti dan perlu
diperbaiki sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terbaru.
Terdapat penggunaan istilah yang perlu Ubah
disesuaikan
dengan
perkembangan
pengaturan saat ini seperti Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang
saat ini sudah berubah menjadi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Terdapat beberapa catatan terhadap Ubah
ketentuan ini:
Pertama, Persyaratan yang sifatnya sangat
teknis seperti fotokopi kartu identitas, pas
foto berukuran 2x3, 3x4, dsb. sebaiknya
tidak diatur pada level Peraturan
Pemerintah. Yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah cukup kualifikasi umumnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Untuk
teknis menilai kualifikasi tersebut,
sebaiknya diatur dalam peraturan yang
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No

Pengaturan
rangkap 6 (enam), dengan
melampirkan:
a. Daftar Riwayat Hidup;
b. fotokopi kartu tanda
identitas yang sah;
c. pasfoto terbaru sebanyak
6 (enam) lembar ukuran 2x3
centimeter dan 7 (tujuh)
lembar
ukuran
3x4
centimeter;
d. fotokopi ijazah yang
dilegalisir;
e. keterangan lulus tes
bahasa
Inggris
setara
dengan
TOEFL Internasional dengan
nilai minimal 400; dan
f. surat pernyataan bahwa
tidak berstatus sebagai
pegawai negeri.
(3) Permohonan untuk
diangkat menjadi Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual
dikenakan biaya sesuai
dengan
ketentuan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
lebih rendah, untuk memudahkan juga jika
diperlukan penyesuaian.
Kedua, ketentuan ini masih mengharuskan
permohonan diajukan secara tertulis.
Dengan perkembangan teknologi saat ini,
rumusan ini perlu disesuaikan agar
permohonan dapat juga diajukan dengan
cara lain misalnya secara elektronik.
Ketiga, dari segi sistematika sebaiknya
pengaturan mengenai Pasal 2 diatur
setelah ketentuan Pasal 3 yang mengatur
mengenai syarat untuk dapat diangkat
menjadi Konsultan HKI.
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Rekomendasi

No

4.

5.

Pengaturan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Pasal 3
Untuk dapat
diangkat
menjadi Konsultan Hak
Kekayaan
Intelektual, pemohon harus
memenuhi syarat:
a. warga negara Republik
Indonesia;
b. bertempat tinggal tetap
di wilayah Negara Republik
Indonesia;
c. berijazah sarjana S1;
d.
menguasai
bahasa
Inggris;
e. tidak berstatus sebagai
pegawai negeri;
f. lulus pelatihan Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual.
Pasal 5
Pemohon
yang
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3,
diangkat sebagai Konsultan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Kejelasan
rumusan

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Peraturan
dalam
pengaturan
ini
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

Pada Pasal 3 huruf f dinyatakan bahwa
lulus pelatihan Konsultan HKI menjadi
syarat pengangkatan Konsultan HKI. Pada
prakteknya, pelatihan Konsultan HKI masih
belum berjalan secara efektif dan
memerlukan
perbaikan-perbaikan
mekanisme agar dapat terselenggara
dengan efektif. Lihat analisis terhadap
ketentuan Pasal 9.

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Pasal 2 adalah tata cara pengajuan Ubah
permohonan (formal) yang bentuknya
sebetulnya bisa berubah dan disesuaikan
dengan kebutuhan untuk membuktikan
kualifikasi pada Pasal 3. Kurang tepat
apabila Pasal 4 menyebut Pasal 2 sebagai
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Rekomendasi

Ubah

No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Hak Kekayaan Intelektual
dengan Keputusan Menteri.

6.

7.

Pasal 7
Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual yang telah
diangkat dan mengangkat
sumpah atau janji, didaftar
dalam daftar Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual dan
diumumkan dalam Berita
Resmi di bidang Hak
Kekayaan Intelektual yang
diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal.
Pasal 8 ayat (6)
Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual
dalam
menjalankan
tugasnya,
menunjuk
seorang
Konsultan Hak Kekayaan

Analisis

Rekomendasi

persyaratan karena syarat untuk lulus
hanya diatur dalam Pasal 3. Selain itu pada
analisis Pasal 2, telah diberi catatan bahwa
aturan yang sifatnya sangat teknis
sebaiknya diatur dalam peraturan yang
lebih rendah agar lebih mudah
mengakomodir dinamika yang terjadi.
Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Terdapat penggunaan istilah yang perlu Ubah
disesuaikan
dengan
perkembangan
pengaturan saat ini seperti Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang
saat ini sudah berubah menjadi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kejelasan

Dalam peraturan ini, tidak terdapat
penjelasan
mengenai
Protokol
sebelumnya.
Sebaiknya
penjelasan
mengenai protokol dicantumkan dalam
bab ketentuan umum.
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Ubah

No

8.

9.

Pengaturan
Intelektual lainnya untuk
bertindak sebagai Protokol,
apabila Konsultan yang
bersangkutan
diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 12.
Pasal 9
Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
Konsultan Hak
Kekayaan
Intelektual,
Direktorat Jenderal atau
Perguruan Tinggi yang
ditunjuk oleh Direktorat
Jenderal
dapat
menyelenggarakan
pelatihan lanjutan di bidang
Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 10
(1) Direktorat Jenderal
secara berkala 5 (lima)
tahun sekali melakukan
evaluasi terhadap kinerja

Dimensi

Variabel

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Aspek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Efektivitas
peraturan
perundangundangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Indikator

Analisis

Pengaturan
dalam
Peraturan
tidak dapat
dilaksanakan
secara efektif

Pada Konsinyering Pokja Analisis dan
Evaluasi mengenai kekayaan Intelektual,
Dr. Suyud Margono, Ketua Asosiasi
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
menyatakan bahwa ketentuan ini belum
berjalan sama sekali.

Rekomendasi

Ubah

Ketentuan ini perlu ditinjau lebih lanjut
apakah
beban
pelaksanaan
penyelenggaraan pelatihan lanjutan di
bidang Hak Kekayaan Intelektual diberikan
kepada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual ataukah pihak lain untuk
efektivitas dan efisiensi.
Pengaturan
Dalam menilai kinerja Konsultan HKI, perlu Ubah
dalam
dinilai aspek kualitas kinerja dan bukan
peraturan
hanya kuantitas. Pada Pasal 10 Ayat (2),
masih
terlihat bahwa pada bagian evaluasi salah
relevan untuk satu aspek terpenting yang ditekankan
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No

Pengaturan
Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual.
(2) Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
berdasarkan
kriteria:
a. melaksanakan kewajiban
Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8
ayat
(4);
b.
telah
mengajukan
permohonan di bidang Hak
Kekayaan
Intelektual
sekurang-kurangnya
sebanyak 10 (sepuluh)
permohonan dalam setiap
tahun; dan
c. memiliki kantor dengan
alamat yang lengkap dan
jelas.

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

diberlakukan adalah
kuantitas
pengajuan
secara
permohonannya (10 permohonan). Perlu
efisien.
dikaji apakah kriteria evaluasi yang ada
saat ini sudah bisa mencakup evaluasi
terhadap kualitas kinerja konsultan HKI.
Mengingat keberadaan konsultan HKI
masih terpusat di kota-kota besar, padahal
keberadaan mereka juga dibutuhkan juga
di daerah – perlu dikaji apakah syarat
minimal 10 permohonan setiap tahun yang
ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b
(tanpa melihat lokasi kerja konsultan HKI
tersebut) cocok untuk diterapkan? Hal ini
dapat menjadi unintended consequences
dari ketentuan yang dipilih di mana
konsultan HKI jadi akan memilih untuk
bekerja di daerah yang banyak permintaan
konsultasi (tentunya di kota-kota besar,
bukan di daerah).
Apakah seharusnya persoalan “jumlah” ini
dibedakan, misalnya untuk yang di daerah
diberikan target jumlah yang lebih rendah
dibandingkan yang bekerja di daerah
perkotaan.
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Rekomendasi

No
10.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 12
Kejelasan
(1) Konsultan Hak Kekayaan Rumusan
Intelektual
dapat
diberhentikan
dengan
tidak
hormat
karena :
a. melanggar sumpah/janji
Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual;
b.
dijatuhi
pidana
berdasarkan
putusan
pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan
hukum
tetap,
karena
melakukan tindak pidana
yang diancam dengan
pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih;
c.
tidak
memenuhi
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8
ayat (8);
d.
terbukti
telah
memberikan
keterangan
yang tidak benar mengenai
persyaratan sebagaimana

Variabel
Penggunaan
Bahasa,
istilah, kata

Indikator
Konsisten
antar
ketentuan

Analisis

Rekomendasi

Huruf c merupakan ketentuan yang sama Ubah
dengan pasal 11 huruf (e). Ketentuan yang
dijadikan rujukan semestinya bukan Pasal 8
ayat (8), tetapi Pasal 8 ayat (4).
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d dan huruf e; atau
e. terbukti lulus pelatihan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 3 huruf f
dengan cara yang tidak
jujur.
(2)
Pemberhentian
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh
Direktorat Jenderal kepada
Menteri.
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Rekomendasi

C.4.2.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

No

Pengaturan

Dimensi

1.

Pasal 6
Perjanjian Lisensi dilarang
memuat ketentuan yang
dapat:
a.
merugikan
perekonomian Indonesia
dan kepentingan
nasional Indonesia;
b. memuat pembatasan
yang
menghambat
kemampuan
bangsa
Indonesia
dalam
melakukan pengalihan,
penguasaan,
dan
pengembangan teknologi;
c.
mengakibatkan
persaingan usaha tidak
sehat; dan/atau
d. bertentangan dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan,
nilai-nilai
agama,
kesusilaan, dan ketertiban
umum.

Potensi
Disharmoni
Pengaturan

Variabel
Kewajiban

Indikator

Analisis

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan
kewajiban
yang
berbeda;

Larangan perjanjian lisensi untuk
memuat ketentuan-ketentuan tertentu
merupakan ketentuan yang terdapat
pada keenam Undang-Undang yang
menjadi dasar pembentukan PP
Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan
Intelektual. Dalam PP ini, Pasal 6
mengatur secara sekaligus substansi
yang dilarang dimuat dalam perjanjian
lisensi sehingga merupakan gabungan
dari ketentuan-ketentuan yang ada
dalam undang-undang.
Meski demikian, terdapat 1 (satu)
ketentuan yang tidak tercantum dalam
Pasal 6 yaitu ketentuan Pasal 82 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yakni larangan
Perjanjian Lisensi untuk memuat
ketentuan yang “menjadi sarana untuk
menghilangkan atau mengambil alih
seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya”.
Ketentuan Pasal 6 ini perlu diperbaiki
untuk memuat ketentuan Pasal 82 ayat
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Rekomendasi
Ubah

No

2.

Pengaturan

Pasal 8 huruf b:
Dalam hal pemberi Lisensi
dan/atau
penerima
Lisensi:
b. warga negara asing,
permohonan pencatatan
perjanjian Lisensi harus
diajukan melalui Kuasa.

Dimensi

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel

Aspek rasio
beban dan
manfaat

Indikator

Analisis

(3) sehingga dapat menjadi pedoman
yang lengkap bagi Pencatatan Perjanjian
Lisensi Kekayaan Intelektual.
Penghitungan Ketentuan ini membebankan biaya
manfaat
tambahan pada pemberi lisensi
harus
lebih dan/atau penerima lisensi yang
besar
merupakan warga negara asing di mana
daripada
mereka diharuskan/diwajibkan untuk
beban
mengajukan permohonan pencatatan
melalui Kuasa. Padahal seorang warga
negara asing yang berkedudukan tetap
di Indonesia dan dapat berbahasa
Indonesia mungkin tidak memerlukan
Kuasa untuk melakukan permohonan
pencatatan perjanjian lisensi.
Saat ini semangat yang dikedepankan
oleh Pemerintah adalah pemangkasan
waktu dan biaya untuk meningkatkan
kemudahan berusaha. Ketentuan ini
perlu diubah agar selaras dapat
mengurangi
beban
biaya
yang
berlebihan.
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Rekomendasi

Ubah

No

Pengaturan

3.

Pasal 19
Pencatatan
perjanjian
Lisensi dapat dicabut
berdasarkan:
a. kesepakatan antara
pemberi Lisensi dan
penerima Lisensi;
b. putusan pengadilan;
atau
c. sebab lain yang
dibenarkan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai
persyaratan
dan tata cara pencabutan
pencatatan
perjanjian
Lisensi diatur dengan
Peraturan Menteri.

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Variabel
Penggunaan
Bahasa,
istilah, dan
kata

Indikator
Konsisten
antar
ketentuan

Analisis
Istilah
“pencabutan
pendaftaran
perjanjian lisensi” (Judul Bab VI dan
Pasal 19) dalam PP ini tidak ditemukan
dalam Undang-Undang yang menjadi
dasar pembentukannya. Dalam UndangUndang, istilah yang digunakan adalah
“pembatalan
pendaftaran”
atau
“pencoretan pendaftaran”. Istilah-istilah
ini memang digunakan bukan dalam
konteks pendaftaran perjanjian lisensi
tetapi pendaftaran hak kekayaan
intelektual. Meski demikian, untuk
meningkatkan
keharmonisan
dan
kepastian hukum, sebaiknya istilah
“pencabutan” disesuaikan dengan
istilah-istilah yang sudah lebih dahulu
digunakan
dalam
undang-undang
dengan mempertimbangkan lebih jauh
perihal ketepatan dan konsekuensi
hukum dari istilah yang dipilih..
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Rekomendasi
Ubah

C.4.3.

No
1.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengaturan
Pasal 6 ayat (5)
Ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan dan
tata cara pengenaan tarif
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia setelah mendapat
persetujuan
Menteri
Keuangan

Dimensi
Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Aspek
Dari segi
operasional
peraturan
atau tidaknya pelaksananya
peraturan

Analisis

Rekomendasi

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat Tetap
dan tata cara
pengenaan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) telah diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan
Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada
Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
Ketentuan-ketentuan ini merupakan
ketentuan yang penting, khususnya
ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang
memberikan pengecualian kewajiban
pembayaran biaya tahunan Paten kepada
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta
serta Lembaga Pendidikan Pemerintah
lainnya dalam keadaan tertentu.
Penjelasan Pasal 6 ayat (2) kemudian
menguraikan bahwa keadaan tertentu
yang dimaksud adalah kewajiban biaya
tahunan paten sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
tentang Paten dan/atau paten tersebut
belum komersial.
Ketentuan ini dapat menghindarkan
inventor paten yang belum menghasilkan
manfaat ekonomi dari beban kewajiban
membayar biaya tahunan, mengingat
banyaknya paten belum komersial yang
dihasilkan khususnya oleh perguruan
tinggi negeri dan swasta.
Dengan dibentuknya Permenkumham
Nomor 20 Tahun 2020, ketentuanketentuan pengenaan tarif tertentu yang
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) sampai
dengan ayat (4) menjadi operasional.
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Rekomendasi

C.4.4.
No
1.

2.

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Kekayaan intelektual
Pengaturan
Secara Umum

Bagian Menimbang
Mengingat

Dimensi
Kesesuaian
jenis
peraturan
perundangundangan

dan Kejelasan
Rumusan

Variabel

Indikator

Melaksanakan
lebih lanjut
perintah
peraturan
perundangundangan
yang
lebih
tinggi

Materi
muatan
merupakan
pendelegasian
dari peraturan
di atasnya

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Analisis

Rekomendasi

Materi Perpres ini sebagian besar hanya Ubah
mengulang ketentuan yang ada di dalam
PP nomor 2 Tahun 2005 tentang
Konsultan HKI (Pasal 1-5, Pasal 8).
Ketentuan yang mengatur hal yang lebih
teknis hanya terdapat dalam Pasal 6-7.
Selain terdapat materi PP Yang tidak
perlu lagi diatur dalam Perpres, materi
penjabaran teknis PP sebetulnya lebih
tepat diatur dalam bentuk Permen dan
bukan Perpres. Sebaiknya ke depannya
materi pengaturan dalam Perpres ini
cukup diatur dalam bentuk Peraturan
Menteri saja.
Beberapa
Peraturan
Perundang- Ubah
Undangan yang ada pada bagian
Mengingat telah diubah dan karenanya
perlu disesuaikan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten yang telah
diganti dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Paten;
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek yang telah
diganti dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta yang telah
diganti dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2005 tentang Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual yang telah
diganti
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021
tentang
Konsultan
Kekayaan
Intelektual
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Rekomendasi

C.4.5.

No
1.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan
Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Pengaturan
Secara Umum

Dimensi
Kesesuaian
jenis
peraturan
perundangundangan

Variabel

Indikator

Melaksanakan
lebih lanjut
perintah
peraturan
perundangundangan
yang
lebih
tinggi

Materi
muatan
merupakan
delegasi dari
peraturan di
atasnya

Analisis

Rekomendasi

Keenam undang-undang yang menjadi Ubah
dasar pembentukan Permenkumham ini
mengatur mengenai pencatatan perjanjian
lisensi dan mengamanatkan pengaturan
lebih lanjut ke dalam bentuk peraturan
perundang-undangan (PUU) yang berbedabeda yakni Keputusan Presiden atau
Peraturan Pemerintah – tidak terdapat
delegasi untuk mengatur lebih lanjut dalam
bentuk Peraturan Menteri.
Materi muatan Permenkumham ini
mencakup dua hal: pertama pengaturan
secara umum yang lebih cocok diatur
dalam bentuk Peraturan Pemerintah – dan
saat ini telah diangkat pengaturannya ke
dalam PP nomor 36 Tahun 2018; Kedua,
pengaturan yang sangat teknis yang
memang cocok untuk diatur dalam
Peraturan Menteri.
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No

Pengaturan

Dimensi

2.

Bagian Mengingat

Kejelasan
Rumusan

3.

Pasal 7 ayat (3)
Potensi
Pemeriksaan sebagaimana Disharmoni
dimaksud pada ayat (2) Pengaturan
dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 10
(sepuluh) Hari terhitung
sejak tanggal permohonan
pencatatan
perjanjian
Lisensi diterima.

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Permenkumham ini perlu diubah dengan
memilih materi muatan mana yang sudah
diatur dalam bentuk PP (PP Nomor 36
Tahun 2018) dan materi muatan teknis apa
saja yang perlu diatur dalam bentuk
Permenkumham untuk membuat proses
permohonan pencatatan perjanjian lisensi
KI berjalan dengan efektif dan efisien.
Kesesuaian
Perlu mengubah rujukan terhadap Ubah
dengan
Undang-Undang Paten dan Undangsistematika
Undang Merek agar merujuk pada Undangdan
teknik
Undang Paten dan Undang-Undang Merek
penyusunan
yang terbaru.
peraturan
Selain itu perlu juga menambahkan PP
perundangNomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan
undangan
Perjanjian Lisensi.
Kewajiban
Adanya
Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari Ubah
pengaturan dalam pasal ini diatur secara berbeda
mengenai
dalam Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun
kewajiban
2018 tentang Pencatatan Perjanjian
yang sama Lisensi. yang berbunyi, “Pemeriksaan
pada 2 (dua) permohonan
terhadap
kesesuaian
atau lebih dokumen sebagaimana dimaksud dalam
peraturan
Pasal l0 ayat (4) dilakukan dalam jangka
yang
waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung
berbeda
sejak dokumen dinyatakan lengkap.”
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No

4.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 8 ayat (1)
Potensi
Dalam hal berdasarkan hasil Disharmoni
pemeriksaan sebagaimana Pengaturan
dimaksud dalam Pasal 7
terdapat
kekurangan
kelengkapan
dokumen
persyaratan,
Menteri
mengembalikan
permohonan
kepada
Pemohon untuk dilengkapi
dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) Hari
terhitung sejak tanggal

Variabel

Kewajiban

Indikator

Analisis

hierarki,
tetapi
memberikan
kewajiban
yang
berbeda

Perubahan ketentuan ini merupakan hal
yang selaras dengan semangat untuk
memberikan pelayanan publik yang
semakin cepat.

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan

Rekomendasi

Menurut asas lex superior derogate legi
inferiori dan lex posterior derogate legi
priori, maka ketentuan di dalam PP nomor
36 Tahun 2018 mengesampingkan
ketentuan dalam Permenkumham 8 tahun
2016. Ketentuan ini perlu diubah agar
menjadi selaras dengan ketentuan dalam
PP Nomor 36 Tahun 2018.
Jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari Ubah
dalam pasal ini diatur secara berbeda
dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 36
Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian
Lisensi
yang
berbunyi,
“Pemohon
menyesuaikan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari setelah tanggal pengiriman surat
pemberitahuan.” Perubahan ketentuan ini
memberikan waktu yang lebih panjang bagi
pemohon untuk memperbaiki kelengkapan
dokumen permohonannya.
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

pemberitahuan kekurangan
kelengkapan
dokumen
persyaratan.

5.

Indikator
kewajiban
yang
berbeda

Pasal 10 ayat (1)
Potensi
Pencatatan
perjanjian Disharmoni
Lisensi
sebagaimana Pengaturan
dimaksud
dalam Pasal 9 berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima)
tahun.

Kewajiban

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan
kewajiban
yang
berbeda

Analisis

Rekomendasi

Menurut asas lex superior derogate legi
inferiori dan lex posterior derogate legi
priori, maka ketentuan di dalam PP nomor
36 Tahun 2018 mengesampingkan
ketentuan dalam Permenkumham 8 tahun
2016. Ketentuan ini perlu diubah agar
menjadi selaras dengan ketentuan dalam
PP Nomor 36 Tahun 2018.
Ketentuan ini diatur secara berbeda di Ubah
dalam Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun
2018
tentang Pencatatan Perjanjian
Lisensi yang berbunyi, “Pencatatan
perjanjian Lisensi berlaku untuk jangka
waktu selama perjanjian Lisensi berlaku.”
Perubahan ini menyebabkan pemohon
tidak harus memperpanjang pencatatan
perjanjian lisensi berkali-kali yang
berpotensi menimbulkan biaya tinggi.
Menurut asas lex superior derogate legi
inferiori dan lex posterior derogate legi
priori, maka ketentuan di dalam PP nomor
36 Tahun 2018 mengesampingkan
ketentuan dalam Permenkumham 8 tahun
2016. Ketentuan ini perlu diubah agar
menjadi selaras dengan ketentuan dalam
PP Nomor 36 Tahun 2018.
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C.4.6.

No
1.

2.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan
Intelektual Secara Elektronik
Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Pasal 1
3. Pemohon adalah orang
perseorangan, badan
hukum, atau konsultan
Kekayaan Intelektual.
4. Hak Akses adalah hak
yang diberikan kepada
pemohon
untuk
berinteraksi
dengan
Sistem
Informasi
Kekayaan Intelektual.
Pasal 2
(1) Pendaftaran Kekayaan
Intelektual
dilakukan
terhadap:
a. hak cipta dan hak terkait;
b. paten;
c. merek dan indikasi
geografis;
d. desain industri; dan
e. desain tata letak sirkuit
terpadu.

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Dalam pasal 1 menyatakan bahwa konsultan
kekayaan intelektual juga disebut pemohon.
Tetapi perlu dipertegas lagi bahwa
konsultan kekayaan intelektual yang
termasuk pemohon adalah konsultan
kekayaan intelektual yang diberikan kuasa
oleh pemohon orang perseorangan atau
badan hukum untuk mewakili dalam
pengajuan permohonan.

Ubah pasal 1
ketentuan umum
mengenai
Pemohon.

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Dalam pasal tidak disebutkan apakah yang
dimaksud hak terkait, hal ini dapat
menyebabkan ketidak jelasan karena tidak
dijelaskan atau disebutkan hak terkait apa
yang dimaksud.

Ubah pasal 2
dengan
memberikan
penjelasan
mengenai
hak
terkait
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No
3.

Pengaturan
Secara umum

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Permenkumham ini tidak mengatur sampai
hasil akhir yaitu penyerahan sertifikat
merek. Penerimaan Sertifikat Merek sebagai
hasil akhir proses pendaftaran merek yang
mana sertifikat merek adalah suatu
dokumen legal yang penting, maka perlu ada
pernyataan penerimaan dari penerima
sertifikat merek sebagai bukti tanda terima
di dalam website permohonan. Hal ini untuk
meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan
misalnya jika terjadi kesalahan sistem dalam
pengiriman, jika pendaftar/pemilik akun
meninggal dunia sebelum mendapatkan
sertifikat merek melalui sistem dikarenakan
ada juga pendaftaran dengan kuasa, dan bila
juga ada pelanggaran oleh kuasa yang tidak
menyerahkan merek atau bukti kepemilikan
KI kepada pendaftar KI (pemilik). Pengaturan
konfirmasi penerimaan kepemilikan KI perlu
diatur dalam PUU sebagai suatu asas
pelayanan yang baik dan memastikan bahwa
bukti kepemilikan KI atau kekayaan
intelektual telah tersampaikan kepada yang
berhak (pemilik).

Ubah
dengan
perlu
menambahkan
pengaturan
mengenai bukti
kepemilikan
KI
telah
diterima
oleh yang berhak
(pemilik) dalam
Permenkumham
Nomor 42 Tahun
2016
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C.4.7.
No
1.

2.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
Pengaturan
Pasal 4
Ekspresi
Budaya
Tradisional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2
huruf
b
mencakup
bentuk ekspresi:
a. verbal tekstual;
b. musik;
c. gerak;
d. teater;
e. seni rupa;
f. upacara adat;
g. arsitektur;
h. lanskap; dan/atau
i.
bentuk
ekspresi
lainnya
sesuai
perkembangan
Pasal 6
Potensi
Indikasi
Geografis sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal
2
huruf
d
mencakup
barang
dan/atau produk berupa:
a. sumber daya alam;

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Pasal 4 huruf i perlu diperjelas mengenai
perkembangan
yang
dimaksud.
Perkembangan modern tidak bisa menjadi
ekspresi Budaya Tradisional.

Mengubah
Pasal 4 huruf I
dengan kalimat
yang lebih jelas
menjadi:
bentuk
ekspresi
lainnya yang
berkembang di
masyarakat
yang
merupakan
suatu budaya
tradisional

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Lihat analisis UU Merek dan Indikasi
Geografis. Sumber daya alam yang diatur
sebagai indikasi geografis perlu ditegaskan
pembatasan sumber daya alam tersebut.

Perlu memberi
batasan
Sumber Daya
Alam
pada
Pasal 6 huruf a
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Rekomendasi

No

3.

Pengaturan
b. barang kerajinan
tangan; dan/atau
c. hasil industri.
Terdapat
beberapa
singkatan jenis KIK dalam
Formulir Pengisian di
Lampiran tetapi tidak
diatur sebelumnya arti
singkatan tersebut

Dimensi

Kejelasan
Rumusan

Variabel

Indikator

Analisis

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Ketepatan

Dalam formulir disebutkan EBT beberapa
kali, namun tidak disebutkan di awal
apakah yang dimaksud/singkatan dari apa.
Walaupun jika dilihat maka dapat ditarik
yang dimaksud EBT adalah Ekspresi Budaya
Tradisional.

Rekomendasi

Perlu diubah
jika
akan
dilakukan
perubahan
yaitu dengan
memberikan
akronim dari
Demikian juga dengan singkatan PT EBT, PT, IG, dan
(Pengetahuan Tradisional), Potensi IG SDG
agar
(Indikasi Geografis), SDG (Sumber Daya memperjelas
Genetik)
data apa dalam
isian
kolom
yang
perlu
dilengkapi.
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