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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

menghasilkan berbagai temuan di antaranya dapat dijadikan komoditi perindustrian dan 

perdagangan yang tentu saja terkait dengan perkembangan pola perdagangan dunia yang 

cenderung mengarah pada terbukanya sekat-sekat pembatasan dalam jaringan perdagangan 

yang selama ini telah berlangsung.1

Sebagai upaya untuk melindungi berbagai temuan tersebut, Indonesia telah 

menetapkan berbagai regulasi di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai 

tindak lanjut dari diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization 

oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 

The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 

Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban 

untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, 

termasuk yang berkaitan dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (selanjutnya disebut TRIP’s-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat 

berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu, 

TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak kekayaan 

intelektual (selanjutnya disebut HKI).2 

                                                 
1 Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), BAyumedia 

Publishing, Malang, 2007, hal. v. 
2 Ahmad Zen Umar Purba, “Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional”, 

Jurnal Hukum Bisnis, Vol.13, April 2001, hal. 8. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, disebutkan Paten 
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di 
bidang teknologi, yang unuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya 
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.3 Hak 
paten merupakan insentif yang menjadi hak seorang penemu/pencipta suatu teknologi 
baru.4 Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu mengikat hanya dalam lokasi tertentu. 
Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan hukum di beberapa negara atau 
wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah 
tersebut. 

 Dalam paktik di Indonesia secara kuantitatif permohonan paten hanya sedikit yang 
berasal dari dalam negeri, selainnya jumlah terbesar berasal dari luar negeri. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk menghasilkan invensi baru yang dapat 
diperoleh hak paten belum memperlihatkan angka yang menggembirakan.5 Dalam keadaan 
seperti ini, untuk menunjang dan mempercepat lahirnya berbagai perjanjian lisensi 
merupakan konsekuesi logis dari diundangkannya undang-undang paten. 

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 
dirumuskan pengertian lisensi sebagai izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada 
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi 
darisuatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertntu. Hal ini 
berartai ”dengan adanya lisensi paten tersebut, seseorang atau badan hukum berdasarkan 
suatu perjanjian mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang 
telah diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu 
pula”.6

Selain melalui perjanjian lisensi, pengalihan paten dapat pula dilakukan dengan 
melalui lisensi wajib atau lisensi paksa (compulsory licenses atau other use without the 
authorization of the right holder). Istilah compulsory licenses dipergunakan oleh Paris 

                                                 
3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 
4 ”Hak Paten Masih Soal Reog”, Http://www.annasagung.blog.com/2424617, dipublikasikan 

tanggal 17 Desember 2007, diakses tanggal 1 April 2008.  
5 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 264. 
6 Ibid., hal. 264. 
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Convention, sebagaimana diatur dalam Pasal 5A Paris Convention yang menentukan 
bahwa pemberian pemberian lisensi wajib untuk paten dimungkinan, dengan ketentuan 
bahwa:7

1. Pemberian lisensi wajib tersebut bukan merupakan suatu keharusan, melainkan 
suatu hal yang diperbolehkan; 

2. Lisensi wajib hanya diberikan untuk menghindari atau mencegah terjadinya 
penyalahgunaan atau pelanggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan hak-hak 
eksklusif yang telah diberikan oleh negara, misalnya tidak dilaksanakannya 
paten yang telah diberikan perlindungan tersebut; 

3. Dalam hal ketiadalaksanakan paten, maka pembatalan paten hanya dapat 
dilakukan sebelum berakhir masa dua tahun dari pemberian lisensi wajib yang 
pertama; 

4. Pemberian lisensi wajib itu sendiri baru dapat diberikan dalam jangka waktu 
empat tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan paten atau tiga 
tahun terhitung sejak tanggal pemberian paten yang bersangkutan; 

5. Lisensi wajib bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan, bahkan ke dalam 
bentuk pemberian sublisensi sekalipun.  

Sedangkan istilah other use without the authorization of the right holder 

dipergunakan oleh Persetujuan TRIPs/GATT, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 

yang secara khusus menyebutkan empat pertimbangan yang menjadi dasar pemberian 

lisensi wajib untuk paten adalah:8

1. Karena keperluan yang sangat mendesak (emergency and extreme urgency); 
2. Demi kepentingan praktik persaingan usaha yang tidak sehat (anti-competitive 

practices); 
3. Daiam rangka penggunaan yang bersifat non-komersial untuk kepentingan 

umum (public non-commercial); 
4. Adanya saling kebergantungan paten yang ada dengan yang sesudahnya 

(dependent patents). 

Mungkin justifkasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang 
telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki 
dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada 
kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika 

                                                 
7 Ibid., hal. 270. Lihat, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT. Rajagrafindo 

Jakarta, 2001, hal. 39. 
8 Rachmadi Usman, op. cit., hal. 273. 
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mencuri usaha seseorng tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Hal ini sama 
dengan seseorang menanam padai, dan selanjutnya orang lain ikut serta dan memanennya 
serta mengambil semua keuntungan dari penjualan pada tersebut tanpa izin.9

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia. 
”Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan 
materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai 
pencipta”. Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat 
dicabut bagi para pencipta di banyak negara, misalnya Perancis dan Jerman.10

Seperti telah disebutkan sebelumnya, tidak semua ciptaan dilindungi oleh hukum. 
HaKI, hanya ciptaan yang memenuhi persyaratan sepeti diatur dalam undang-undang yang 
mendapat perlindungan. Adakalanya ciptaan dan invensi yang telah menghabiskan banyak 
waktu dan biaya untuk mencipta, tidak dilindungi, tetapi ciptaan dan invensi tersebut tetap 
diproduksi (sebagai contoh penemuan ilmiah). Oleh karena itu, landasan pemikiran yang 
menyatakan bahwa HaKI didasarkan pada insentif tidak selalu benar.11

Hampir tidak ada satupun yang dapat menghentikan seorang pencipta menetapkan 

harga yang sangat tinggi untuk produk atau sesuatu yang dia ciptakan, karena dia memiliki 

hak eksklusif untuk melakukan segala sesuatu dengan karyanya. Ini berarti bahwa produk 

atau ciptaan dapat diserahkan kepada publik dengan harga yang ditetapkan. Seorang 

produsen dapat menetapkan harga yang berarti bahwa kebanyakan orang tidak akan 

memperoleh keuntungan dari invensi atau ciptaan yang baru. Orang sering menemukan 

ssuatu (termasuk obat) untuk memperoleh keuntungan. Para inventor atau pencipta ingin 

mendapatkan pengembalian uang atau apa yang telah mereka keluarkan untuk peneliian 

dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan. Karena mereka memiliki hak monopoli 

atas invensi tersebut, mereka dapat menetapkan harga yang akan menjadi keuntungan 

mereka.12

                                                 
9 Tim Lindsey, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alian Law Group Pty Ltd. 

Bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, hal. 12. 
10 Ibid., hal. 14. 
11 Ibid., hal. 16. 
12 Ibid., hal. 17. 
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Jika seseorang atau perusahaan memunculkan sebuah ide, orang atau perusahaan 

tersebut dapat memiliki hak untuk menunda pengembangan lebih lanjut ide tersebut. Ada 

beberapa alasan mengapa hal tersebut ingin dilakukan. Sebagai contoh, pemilik ide tersebut 

mungkin melihat beberapa keuntungan dengan menyimpan rapat-rapat hal tersebut, dan 

tidak ingin memberikan keuntungan kepada para pesaingnya yang memiliki posisi lebih 

baik untuk memanfaatkan ide tersebut. Pada pencipta juga mungkn ingin mendapatkan 

keuntungan yang lebih banyak dari produk yang telah ada sebeum memperkenalkan 

invensi yang baru yang akan membuat produk-produk lama tidak bernilai lagi.13

B. Permasalahan 

Hak kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama seseorang atau badan hukum 

dilindungi sebagai pemegang hak kekayaan intelektual, tetapi tidak berarti hak eksklusif 

dari paten tersebut tidak terbatas, karena sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten, pemerintah dapat melakukan Lisensi Wajib sebagai lisensi untuk 

melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal HaKI atas 

dasar permohonan untuk melaksanakan paten yang telah dilindungi. Oleh karena itu, dalam 

makalah ini dibahas tentang ketentuan hak eksklusif paten bagi pemegang lisensi wajib di 

Indonesia.  

 

                                                 
13 Ibid., hal. 17-18. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A.  Persyaratan Paten  

Sistem pengadministrasian Paten pertama kali diberikan di Venice dan di Florence 

untuk merayakan Arsitek Brunelleschi yang menemukan invensi a barge with a hoist for 

transporting marble pada tahun 1421.14

Kata Paten berasal dari bahasa Latin '"patere" yang berarti untuk diungkapkan (to 

be open) merujuk pada pengumuman surat keistimewaan (letter of privilege) dari yang 

berwenang. Perundang-undangan Paten yang pertama adalah Venitian Senate Act yang 

dibuat pada tahun 1474 yang menetapkan sebagai berikut:15

Be it enacted that, by the authority of this council, every person who shall build any 
new and ingenious device in this city, not previously mode in this Commonwealth, 
shall give notice of it to the office of our general welfare Board when it has been 
reduced to perfection so that it can be used and operated. It being forbidden to 
every other person in any of our territories and town to make any further device 
confronting with and similar to said one, without the consent or license of the 
author, for the term of 10 years. And if anybody builds it in violation hereof the 
aforesaid author and inventor shall he entitled to have him summoned before any 
Magistrate of this city by which Magistrate the said infringer shall be constrained 
to pay him one hundred ducats, and the device shall be destroyed at once. 

Perundang-undangan Paten tersebut merupakan basis perundang-undangan Paten modern 

karena mencakup invensi (invention), yang harus baru atau jenius (new and ingenious) dan 

diadministrasikan oleh agen khusus, menetapkan jangka waktu (term of protection) dan 

menetapkan prosedur atas pelanggaran dan upaya pemulihannya.16 

Monopoli yang sama diberikan negara Inggris oleh Ratu Elizabeth I dengan kepala 

administrasinya William Cecil (Lord Burghley) yang memberikan Paten bagi para Inventor 

yang memperkenalkan teknologi Fropa Daratan ke Inggris.17 Idenya untuk memberikan 

                                                 
14 Ita Gambiro. Hukum Paten., Sebelas Printing, Jakarta, 1995, hal. 6-11. 
15 Ibid.,  hal. 11. 
16 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga 

Universty Press, Surabaya, 2007, hal. 113. 
17 Dengan demikian Sistem Paten Anglo American merupakan instrumen pasar (mencantilis 

instrument) yang sekarang kita kenal sebagai strategy international trade politic ,  Ibid., hal. 114. 
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keistimewaan (privilege) bagi pendatang (immigran) yang memiliki keahlian dan know 

how. Kemudian hal ini dileruskan pada masa Raja James I, hanya saja pada saat itu Paten 

kurang menjadi sistem incentive karena fungsinya beralih menjadi monopoli yang 

diberikan pada perusahaan dan parlemen yang anggotanya mewakili berbagai macam 

perdagangan. Di samping banyak monopoli yang diberikan pada saat itu didasarkan pada 

kehendak pengadilan bukan sebagai akibat dari teknologi baru. Hal ini menimbulkan 

protes, sehingga pada tahun 1623 Raja James I menerbitkan Undang-undang Monopoli 

(Statute of Monopoly) yang menghapus semua monopoli, kecuali monopoli atas invensi 

yang diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) tahun. Amerika mengikuti praktik 

Inggris dan memberikan hak eksklusif bagi inventor dan pihak yang memperkenalkan 

teknologi atau industri baru. Paten perlama Amerika diberikan pada Samuel Winslow pada 

tahun 1641 atas essaynya tentang "Metode untuk membuat garam" di Negara bagian 

Massachusetts. Pada tahun 1790 lahir Undang-Undang Paten Amerika yang diikuti Prancis 

pada tahun 1791, Jemian pada tahun 1877 dan Belanda pada tahun 1910.18

Rahmi Jened mengemukakan:19

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri (industrial property rights) 
memegang peranan penting dalam proses industralisasi suatu negara. Pemberian 
Paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus 
dilindungi. Apabila tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik 
inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian Paten, Negara 
meminta Inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi Paten yang 
deskripsinya dapat diakses secara luas, sehingga masyarakat bisa belajar dari 
invensi itu dan diharapkan masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih 
maju daripada invensi yang sedang dimintakan Paten tersebut. Perlindungan Paten 
diberikan untuk elemen yang bersifat immaterial yang didefinisikan melalui kriteria 
hukum dan hak eksklusif yang mencakup isi yang bersifat immaterial, misalnya 
informasi yang kemudian digabungkan dengan objek material untuk 
dikomersialisasikan. Tujuan fundamental dari sistem Paten untuk mendukung 
pengembangan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat luas. Jadi Paten semacam 
kontrak antara Negara dengan Inventor bahwa Negara memberikan monopoli bagi 
Inventor sebagai imbalan pengungkapan invensi oleh Inventor. Isu scntral dalam 
hal ini adalah bagaimana dan dengan maksud apa keseimbangan antara inventor 

                                                 
18 Ibid., hal. 114. 
19 Ibid., hal. 115. 
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dan pihak ketiga dapat dipelihara. Di satu sisi kita harus memberikan incentive 
yang terkait dengan penghargaan secara ekonomi dengan pemberian hak eksklusif 
paten. Di sisi lain dapat dijaga agar akibat buruk dari sistem blocking Paten sebagai 
penghargaan atas kontribusinya pada masyarakat. 

Di Indonesia ada beberapa instrumen yang mengatur perlindungan bidang Paten: 

a. TRIPs sebagai salah satu agenda Agreement on Establishing the World Trade 
Organization yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 
tentang Pengesahan Agreement the World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 

b. The Paris Convention of Industrial Property Rights yang diratifikasi melalui Keputusan 
Presiden Nomor 17 Tahun 1997;  

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Ketentuan dan Prosedur 

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah; 
e. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Patent  Cooperation   

Treaty (PCT); 
f. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004   tentang   Pelaksanaan   Paten   untuk   

Obat  Anti Retroviral. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan "Paten 

diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan 

dalam industri”. Ketentuan tersebut menyangkut patentability yang mencakup: 

1.   novelty (kebaruan); 

2.   inventive step (langkah inventif); 

3.    industrial application (dapat diterapkan secara industri). 

Persyaratan tersebut bersifat jelajah dunia (world wide). Selain itu juga harus 

diperhatikan adanya pengungkapan yang jelas dan lengkap invensi yang dimintakan Paten 

(clear and complete disclosure).20

Invensi diartikan sebagai: Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan 

pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau 

                                                 
20 Ibid., hal. 116. 
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penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.21 Invensi disini lebih 

mengetengahkan unsur kreativitas intelektual manusia, kreasi tambahan (artificial 

creation) yang timbul atau dipacu oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah teknis 

tertentu. 

Seianjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, syarat 

baru (novelty) diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 dan 4 sebagai berikut: 

Pasal 3: 

(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut 
tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. 

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia 
dalam suatu tulisan. uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain 
yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut 
sebelum: 
a.    Tanggal Penerimaan; alau 
b.   Tanggal Prioritas. 

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang 
dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan 
substantifnya sedang dilakukan. tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal 
daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. 

Pasal 4: 
(1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling 

lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan: 
a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di 

Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau 
dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai 
resmi; 

b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam 
rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 

(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 
(dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang 
mengumumkan dengan cara mclanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 
Invensi tersebut. 

Hukum mensyaratkan bahwa invensi yang dibertkan Paten harus baru (novel) 

bahwa pemohon Paten harus memberikan kontribusi untuk sesuatu yang baru bagi 

                                                 
21 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 
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masyarakat.22 Tidak ada sistem Paten yang diberikan untuk untuk invensi yang telah 

diketahui umum. Pada dasarnya novelty dapat dinilai dari tiga aspek yakni:23

1.   dari sisi teknologinya; 

2.   dari sisi wilayah; 

3.   dari tenggang waktu pendaftarannya sctelah adanya pengungkapan; 

Persyaratan kedua yakni langkah inventif (inventive step) terdapat dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten: 

(1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif 
serta dapat diterapkan dalamindustri. 

(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi 
seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal 
yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga 
sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada 
saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan 
pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. 

Di Indonesia tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang langkah inventif dalam hal 
ini, padahal persyaratan ini yang paling sulit ditentukan dan agak sedikit bersifat subjektif. 
Penerapan persyaratan tentu harus melihat dari tujuan hukum yang ada yakni keadilan dan 
kepastian. Dalam praktik di Negara Eropa uji langkah inventif ditentukan dalam beberapa 
hal:24

1. Problem-solution approach; 
2. Starting point for consideration: the closest prior art; 
3. Could Would Test as reasonable expectation ofsuccsess. 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan suatu Invensi dapat 
diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri 
sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan. Pedoman terbaru mensyaratkan 
pemeriksa Paten untuk memeriksa kembali klaim dan deskripsi tertulis yang mendukung 

                                                 
22 Donald S. Chi sum and F. Scott KictV. Cases and Material Principle ofPatent Law, Third 

Edition, Thomson, Foundation Press, New York. 2004, hal. 324., dalam Rahmi Jened, op. cit., 
hal. 118. 

23Rahmi Jened, Diktat Hukum Paten, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000 hal. 32. 
24 Ibid., hal. 124. 
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klaim "dapat diterapkan secara industri (industrial application) "Jika waktu pemeriksaan 
klaim ternyata invensi telah menetapkan utility yang berarti: "A person of ordinary skill in 
the art would immediately appreciate why the invention is useful based on the 
characteristics of the invention and the utility is specific, substantial and credible".25

Persyaratan Paten lain yang cukup penting adalah pengungkapan yang cukup 
(sufficient disclosure) dalam Article 29 TRIPs. Di Indonesia tidak ada aturan yang secara 
eksplisit menentukan persyaratan disclosure ini. Jika permohonan pendaftaran tidak 
mengungkapkan secara cukup invensi tersebut sebagai suatu pembelajaran teknik 
(technical teaching) yang memberikan kemampuan bagi seorang yang memiliki keahlian 
biasa di bidang teknik invensi (POSHITA) untuk menghasilkan invensi yang sama. maka 
permohonan Patennya dapat ditolak, seperti dalam kasus Genentech yang meminta Paten 
untuk tPA manusia dengan klaimnya sebagai berikut: “a process which comprises the 
prcparatation of a protein... which has human tissue plasminogen activator function, 
wherein the protein is prepared by expression in a recombinant host organism of 
transforming DNA encoding the protein (Suatu proses yang terdiri dari preparat protein 
yang disiapkan dengan pengekspresian dalam suatu rekombinasi organisme yang dituju 
dari pemindahan encoding protein DNA)". Pengungkapan dianggap tidak memadai dan 
klaim dianggap tidak jelas karena tPA manusia adalah molekul yang memiliki berbagai 
fungsi, beberapa di antaranya sama seperti umumnya molekul yang lain dan Komisi 
Banding mendapali phrase "having human tissue plasminogen function" sangat kabur dan 
tidak jelas.26

Perhatian utama dari legitimasi sistem perlindungan Paten bahwa Paten diberikan 

untuk mendukung pengembangan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat luas sebagai 

keseimbangan antara inventor dengan pihak ketiga. Keseimbangan ini dapat dicapai jika 

hak eksklusif dapat didefinisikan secara layak dan pemberian eksklusivitas terkait dengan 

kontribusi inventor kepada masyarakat luas. Kontribusi aktual teknologi adalah unsur 

pembenar dari pengaruh kemampuan hak eksklusif untuk menutup pesaing, sehingga jika 

dibiarkan klaim yang diminta atas invensi terlalu berlebihan, selain akan memperluas 

                                                 
25 Ibid., hal. 125. 
26 Ibid., hal. 126-127. 
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eksklusivitas juga tidak dapat mencapai kontribusi tersebut, bahkan dapat merugikan 

pengembangan teknologi.  

Salah satu instrument untuk mencegahnya adalah penerapan prinsip keterbukaan 

pengungkapan, yang ditambahkan dalam rangka penyebarluasan pengetahuan dan subtansi 

dari klaim yang menunjukkan tujuan dimintanya perlindungan oleh inventor. Pertimbangan 

ada atau tidaknya pengembangan pengetahuan masyarakat yang diperoleh melalui 

pengungkapan teknologi dalam permohonan Paten yang diajukan harus dilakukan, 

melawan akibat negatif yang disebabkan oleh situasi yang dikendalikan oleh inventor 

melalui perlindungan hak eksklusif.27

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, ditentukan paten 

tidak dapat diberikan untuk invensi tentang: 

a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas 
agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; 

b.  metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang 
diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; 

c.  teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau 
d.  i.  semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; 

ii.  proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, 
kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. 

B.  Perolehan Hak dan Jangka Waktu Perlindungan Paten 

Permohonan pendaftaran Paten dilakukan secara tertulis dan di beberapa Negara 

maju dapat melalui online system.28 Di Indonesia permohonan pendaftaran Paten diatur 

dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten. Dokumen pendaftaran lazimnya berisi persyaratan formal: 

a. Tempat pendaftaran 
b. Isi dari formulir pendaftaran 
c. Permohonan Hak 
d. Deskripsi Penemuan 

                                                 
27 Rahmi Jened, Hak Kekayaan…, op. cit., hal. 127. 
28 Bukti pendaftaran adalah hasil print out filling date. Japan Patent Office-APlC-JIII, 

"Comparative Study on the Japanese, the US and the European Patent System", ToT of IP 
Practitioners, Tokyo, Jepang, Fehruari 2003, hal 25, dalam Ibid., hal. 133-134. 
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e. Satu atau lebih klaim 
f. Gambar jika ada 
g. Abstrak 
h. Negarayang dituju (utamanya jika melalui PCT) 
i. Pembayaran biaya 
j. Penyebutan Identitas inventor 
k. Klaim hak prioritas 
l. Deklarasi hak prioritas 
m. Copy dari permohonan terdahutu 
n. Terjemahan dari permohonan terdahulu 
o. Kasus khusus (Penyimpanan materi biologis dan Daftar Sekuensi Nucleotide 

serta Amino Acid).  

Permohonan harus mengindikasikan permintaan (hak) Paten dan untuk 
permohonan yang diajukan lebih dari satu negara, misalnya melalui PCT maka 
permohonan harus menunjukkan negara yang dituju (designated countries). Permohonan 
secara khusus harus mengidentifikasikan pemohon dan jika diajukan oleh warga negara 
asing harus melalui konsultan HKI yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus. 

Permohonan dapat dilakukan dengan hak prioritas yang untuk itu harus disertai 
bukti hak prioritas. Hak prioritas pertama kali diatur dalam Paris Convention Article 4 dan 
PCT Article 8.29 di Indonesia diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.  

C.  Hak Substantif Paten 
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pada prinsipnya 

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk mengecualikan dan mencegah pihak lain 
dari segala tindakan yang termasuk iingkup hak eksklusifhya dan sekaligus yang 
bersangkutan memiiiki Hak Ekonomi (economic right) untuk menikmati manfaat finasial 
dalam pengeksploitasian haknya melalui tindakan peralihan hak (assignment) atau 
perjanjian lisensi (license). Selain itu Paten memiliki dimensi hak moral (moral right) 
bahwa nama inventor tetap harus dicantumkan, meski Paten dipegang oleh pihak lain 
bukan inventor.30

                                                 
29 Di Eropa diatur dalam Article 87-9 EPC. 
30 Ibid., hal. 140. 
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Kegiatan komersialisasi merupakan efek praktis dari Paten. Hakikat pelanggaran 

Paten adalah pelanggaran hak eksklusif dan secara lebih khusus pelanggaran klaim yang 

dapat diinterpretasikan secara literary infringement31 atau doctrine of equivalence.32 Dalam 

hal ada pelanggaran Paten proses, dimungkinkan adanya pembuktian terbalik sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Article 34 TRIPs. 

Untuk tujuan proses peradilan perdata yang terkait dengan pelanggaran hak, dalam 

hal Paten diberikan untuk produk, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk 

memerintahkan Tergugat untuk membuktikan bahwa proses untuk membuat produk yang 

sejenis tadi berbeda dari proses yang dipatenkan. Apabila tidak terbukti sebaliknya, suatu 

produk yang sejenis yang diproduksi tanpa persetujuan pemegang Paten, harus dianggap 

diperoleh dari proses yang diberi Paten yakni:33

a. jika produk yang dibuat dengan Paten proses adalah baru; 

b. jika ada persamaan secara substansial bahwa produk sejenis dibuat dengan prosesnya 

dan pemegang paten tidak mampu dengan upaya yang layak untuk menentukan bahwa 

proses secara aktual digunakan. 

Ketentuan TRIPs tersebut selanjutnya diadopsi oleh Pasal 19 juncto Pasal 119 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.  

D. Hak Eksklusif Paten Bagi Pemegang Lisensi Wajib  

Hukum nasional suatu Negara dapat mensyaratkan agar invensi yang telah 

diberikan Paten wajib dilaksanakan di Negara yang bersangkutan. Namun demikian 

pemegang Paten harus diizinkan untuk dibebaskan dirinya dari kewajiban tersebut melalui 

importasi barang yang dipatenkan (termasuk barang yang dihasilkan dengan proses yang 

dipatenkan). 

Sebagaimana halnya dengan undang-undang paten lainnya di dunia, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur mengenai peralihan kepemilikan 

                                                 
31 lnterpretasi pelanggaran didasarkan pada bunyi harfiah dari klaim. 
32 Interpretasi pelanggaran didasarkan pada tes way- function-result. 
33 Rahmi Jened, op. cit., hal. 141. 
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paten sebagai suatu kewajiban (lisensi wajib). Permohonan lisensi wajib paten dapat 

diajukan ke Dirjen HKI jika paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh 

pemegang paten padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya 

ditempuh, atau telah dilaksanakan oleh pemegang paten dalam bentuk dan cara yang 

merugikan kepentingan masyarakat.34

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ditentukan bahwa 

pemberian lisensi wajib tersebut harus dicatat dalam Daftar Umum Paten dan kemudian 

diumumkan dalam Berita Resmi Paten, setelah dibayarnya biaya-biaya yang diperlukan 

untuk itu. Pelaksanaan lisensi wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten. 

Selanjutnya pembatalan lisensi wajib untuk paten hanya dapat dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal HKI bila ada permohonan dari pemegang paten yang bersangkutan 

berdasarkan alasan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 83, yaitu: 

(1) Atas permohonan Pemegang Paten, Direktorat Jenderal dapat membatalkan 
keputusan pemberian lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Bab V 
Bagian Ketiga Undang-undang ini apabila: 
a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi-wajib tidak ada lagi; 
b. penerima lisensi-wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi-wajib tersebut 

atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera 
melaksanakannya; 

c.  penerima lisensi-wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya 
termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi-
wajib. 

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan. 

Menurut Pasal 84, lisensi wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang 
ditetapkan atau karena pembatalan. Dengan berakhirnya lisensi wajib, penerima lisensi 
wajib berkewajiban untuk menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya. Selanjutnya, 
Direktorat Jenderal HKI akan mencatat dan mengumumkan lisensi wajib yang telah 
berakhir itu. Dengan demikian, berakhirnya suatu lisensi wajib karena selesainya jangka 
waktu pemberian lisensi wajib atau pemberian lisensi wajib dibatalkan oleh Direktorat 
Jenderal HKI. Pasal 85 menegaskan, bahwa berakhir atau batalnya lisensi wajib 

                                                 
34 Tim Lindsey, dkk., op. cit.,  hal. 201. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 atau Pasal 84, maka berakibat pulihnya hak 
pemegang atas paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya. 

Sesuai dengan Pasal 86, bahwa lisensi wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena 

pewarisan. Lisensi wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat 

pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu, dan harus dilaporkan 

kepada Direktorat Jenderal HKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan 

dalam Berita Resmi Paten. 

Selanjutnya dalam Pasal 101 UU Paten dinyatakan, dalam hal Pemerintah 
bermaksud melaksanakan suatu Paten yang penting artinya bagi pertahanan 
keamanan Negara dan bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan 
masyarakat, Pemerintah memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada 
Pemegang Paten dengan mencantumkan: Paten yang dimaksudkan disertai nama 
Pemegang Paten dan nomornya, alasan, jangka waktu pelaksanaan, dan hal-hal lain 
yang dipandang penting. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan 
pemberian imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.   

Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 102 UU Paten, keputusan pemerintah 
terhadap suatu Paten yang akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah adalah bersifat 
final. Dalam hal Pemegang Paten tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah, ketidaksetujuan tersebut dapat diajukan dalam bentuk 
gugatan kepada Pengadilan Niaga. Proses pemeriksaan gugatan tidak menghentikan 
pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. 
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BAB III 

PENUTUP 

Hak eksklusif paten bagi pemegang lisensi wajib terbatas pada jangka waktu yang 

ditetapkan Direktorat Jenderal HKI. Hak eksklusif paten bagi lisensi wajib tidak dapat 

dialihkan, kecuali karena pewarisan yang tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan 

ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu, dan harus dilaporkan kepada Direktorat 

Jenderal HKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita 

Resmi Paten.  

Lisensi-wajib dilaksanakan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal HKI atas 

dasar permohonan dari setiap pihak kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan Paten 

yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 

tanggal pemberian Paten dengan membayar biaya, dengan alasan bahwa Paten yang 

bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh 

Pemegang Paten. Permohonan lisensi-wajib dapat pula diajukan setiap saat atas alasan 

bahwa Paten telah dilaksanakan oleh pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk 

dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Namun, sampai saat ini belum 

pernah dilaksanakan lisensi wajib di Indonesia. Selain peraturan pemerintah yang belum 

ada, juga masih terbatasnya kemampuan atau fasilitas yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan lisensi wajib atas produk yang dibutuhkan tersebut. 

Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi 

logis dari diundangkannya undang-undang paten, karena ini merupakan bagian dari 

globalisasi perekonomian dunia dan Negara Indonesia yang telah mencanangkan dirinya 

untuk menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi ini 

semaksimal mungkin. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia harus secara 

berkelanjutan melakukan sosialisasi tentang paten atau lisensi paten untuk menunjang dan 

mempercepat laju industrialisasi. 

 

 

17 
http://gabenta.wordpress.com 



DAFTAR PUSTAKA 

Chazawi, Adami, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), BAyumedia 
Publishing, Malang, 2007. 

Gambiro, Ita, Hukum Paten., Sebelas Printing, Jakarta, 1995. 

”Hak Paten Masih Soal Reog”, Http://www.annasagung.blog.com/2424617, 
dipublikasikan tanggal 17 Desember 2007, diakses tanggal 1 April 2008.  

Jened, Rahmi, Diktat Hukum Paten, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000. 

_____-, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga 
Universty Press, Surabaya, 2007. 

Lindsey, Tim, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alian Law Group 
Pty Ltd. Bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002. 

Purba, Ahmad Zen Umar, “Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI 
Nasional”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.13, April 2001. 

Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan 
Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003. 

Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT. Rajagrafindo Jakarta, 2001. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

 

18 
http://gabenta.wordpress.com 


