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ABSTRAK 

ADHITYA AHMAD (B111 14 306) dengan judul “Tinjauan Impor Paralel 
Paten untuk Produk Farmasi Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016”. Di 
bawah bimbingan Winner Sitorus sebagai Pembimbing I dan Oky Deviany 
Burhamzah sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia 
di bidang impor produk farmasi dan kegiatan impor paralel untuk produk 
paten di bidang farmasi yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal 
research) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
 
Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Kebijakan pemerintah Indonesia di 
bidang pengadaan produk farmasi diatur dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang bersifat integral, namun inti pengadaan produk 
farmasi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan 
Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia yang mensyaratkan pihak yang ingin 
melakukan impor produk farmasi adalah industri farmasi yang telah 
memiliki izin industri farmasi dan obat yang akan diedarkan telah memiliki 
izin edar. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 
Tentang Kriteria dan Tata Laksana Register Obat, obat impor yang akan 
diregistrasi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Industri Farmasi di 
luar negeri dan melampirkan dokumen perjanjian lisensi sebagai dokumen 
pelengkap permohonan izin edar; 2) Praktik impor paralel ke Indonesia 
tidak melanggar hak dari pemilik paten apabila dilakukan impor obat paten 
untuk penyakit kronis atau epidemik atau penyakit yang sedang mewabah 
di Indonesia dan harga yang ditawarkan di Indonesia lebih mahal dibanding 
harga yang ditawakan di pasar internasional. Selain itu, pengecualian 
tuntutan pidana dan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan 
impor paralel di Indonesia terhadap produk farmasi yang dilindungi paten di 
Indonesia merupakan langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk 
memastikan harga jual produk farmasi yang wajar di pasar Indonesia untuk 
kepentingan kesehatan publik dan secara tidak langsung ingin mengatakan 
kepada Industri Farmasi pemegang paten untuk tidak mematok harga 
terlalu tinggi untuk pasar Indonesia jika tidak ingin kehilangan potential 
income yang disebabkan oleh kebijakan internal perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
ADHITYA AHMAD (B111 14 306) “A Review of the Parallel Importation 
of Patented Pharmaceuticals Based on Law No. 13 of 2016”. Advised 
by Winner Sitorus as Advisor I and Oky Deviany Burhamzah as Advisor II. 
 
The purpose of this research was to determine the Indonesia government’s 
policy on imports of pharmaceutical products and lawful practice of parallel 
imports of patented pharmaceuticals according to the prevailing laws and 
regulations in Indonesia. 
 
This research used normative legal research method with statute and 
conceptual approach. 
 
The results of this research were: 1) The Indonesia government's policy on 
procurement of pharmaceutical products is regulated in a variety of integral 
statutory regulations, but the core of procurement of pharmaceutical 
products is regulated in the Regulation of the National Agency of Drug and 
Food Control No. 30 of 2017 on the Control of Importation of Drugs and 
Food into the Territory of Indonesia which requires the party who wishes to 
import pharmaceutical products must be an authorized pharmaceutical 
industry and the distribution license of the pharmaceutical product has been 
issued. Based on Regulation of the Head of National Agency of Drug and 
Food Control No. 24 of 2017 on Criteria and Drug Registration Procedure, 
the imported drugs to be registered must obtain written approval from the 
overseas Pharmaceutical Industry and attach the license agreement 
document as a complementary document for application of distribution 
license; 2) The practice of parallel imports to Indonesia does not infringe the 
rights of patent owners if patent imports are done for chronic or epidemic 
diseases or disease that is prevalent in Indonesia and the prices offered in 
Indonesia are more expensive than prices set in the international market. In 
addition, the exclusion of criminal and civil litigation against parallel imports 
in Indonesia against patent-protected pharmaceutical products in Indonesia 
is a concrete step by the Indonesia government to ensure the fair selling 
price of pharmaceutical products in the Indonesian market for the benefit of 
public health and to indirectly tell the Pharmaceutical Industry as the patent 
holder not to set the price too high for the Indonesian market to prevent 
losing the potential income caused by the company's internal policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan atas istilah 

Intellectual Property Rights (IPR). Kekayaan merupakan abstraksi yang 

dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Kekayaan intelektual 

merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir 

seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, 

merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas 

kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-

hukum yang berlaku.1 Dewasa ini permasalahan perlindungan HKI tidak 

lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan 

masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/Agreement Establishing the 

World Trade Organization (WTO), perlindungan HKI secara internasional 

semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu 

badan yang bernaung di dalam sistem WTO yang disebut dengan Badan 

Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB).2 

Salah satu perjanjian yang dicapai melalui Agreement on Establishing 

the World Trade Organization adalah Perjanjian tentang Aspek-aspek Hak 

Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan (Trade-Related Aspects of 

                                            
1Adrian Sutedi, 2013, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

39. 
2Tim Lindsey et al., 2013, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law 

Group Pty. Limited & Alumni, Bandung, hlm. 7. 
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Intellectual Property Rights/TRIPs). Dimasukkannya Perjanjian TRIPs 

dalam Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru 

perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini 

permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan 

investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan 

telah memicu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu 

pengetahuan.3 Terkait dengan manfaat HKI bagi negara-negara 

berkembang, July Goans, salah satu ahli HKI di Amerika Serikat 

menyatakan bahwa:4 

Sistem paten yang kuat akan bermanfaat untuk negara-negara 
berkembang karena menciptakan iklim yang mendorong industri untuk 
menginvestasi dan mengalihkan teknologi barunya. Hal ini akan 
mendorong perkembangan para ilmuwan, alih teknologi dan pengusaha 
dari negara berkembang.  
 
Pendapat senada juga dilontarkan oleh Sudargo Gautama yang 

menyatakan bahwa, “perlindungan hukum di bidang paten merupakan 

syarat mutlak terhadap kemajuan bangsa Indonesia di bidang ilmu 

pengetahuan dan industri”.5 Paten diberikan untuk melindungi invensi di 

bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan 

tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor 

independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut 

selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang 

paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya, mengingat 

                                            
3Afriliyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs–WTO 

dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.  
4Ismail Saleh, 1990, Hukum dan Ekonomi, Gramedia, Jakarta, hlm. 62. 
5Ibid. 
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inventor melakukan kegiatan Research and Development yang 

membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini sangat 

penting untuk memberikan insentif bagi mereka untuk terus berkarya. 

Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian 

invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi 

berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. 

Umumnya paten mendapat jangka waktu perlindungan selama 10-20 

tahun. Setelah jangka waktu perlindungan paten berakhir, invensi tersebut 

menjadi milik umum dan setiap orang bebas menggunakannya. Jadi paten 

semacam kontrak antara negara dengan inventor bahwa negara memberi 

monopoli bagi inventor sebagai imbalan pengungkapan invensi oleh 

inventor. Isu sentral dalam hal ini adalah bagaimana dan dengan maksud 

apa keseimbangan antara inventor dan pihak ketiga dapat dipelihara. Di 

satu sisi kita harus memberikan insentif yang terkait dengan penghargaan 

secara ekonomi dengan pemberian hak eksklusif paten. Di sisi lain 

pemberian hak paten dapat menghambat masyarakat dalam pemenuhan 

produk paten untuk kepentingan umum.6  

Perlindungan paten terhadap produk farmasi yang telah disepakati 

secara bulat oleh negara-negara WTO untuk dimasukkan ke dalam agenda 

WTO, merupakan sebuah topik yang masih menyisakan kontroversi di 

negara-negara berkembang dan terbelakang. Setelah diberlakukan secara 

                                            
6Rahmi Jened, 2007, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, 

Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 115. 
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efektif di berbagai negara selama kurang lebih 16 tahun, persoalan-

persoalan yang timbul akibat perlindungan paten obat sudah banyak 

terdeteksi di berbagai negara berkembang dan terbelakang. Melalui 

serangkaian penelitian yang intensif dan mendalam, beberapa ahli sepakat 

bahwa paten obat berdampak terhadap harga obat dan ketersediaan obat 

generik. Menyadari akan dampak tersebut, perhatian masyarakat dunia 

kembali difokuskan kepada Perjanjian TRIPs yang menjadi sumber yang 

absolut bagi perlindungan paten obat.7 Sesudah Perjanjian TRIPs 

disepakati, beberapa ahli mengadakan penelitian tentang dampak paten 

obat terhadap perekonomian sebuah negara. 

Pada tahun 1990, Julio Nogues melakukan penelitian terhadap 

perlindungan paten terhadap produk farmasi di beberapa negara.8 Julio 

Nogues menemukan bahwa, perlindungan paten terhadap produk farmasi 

hanya diakomodir menjadi hukum nasional oleh sebagian besar negara 

industri seperti Inggris, Perancis, Italia, Jerman dan Jepang. Hal ini 

membuat harga produk farmasi yang dihasilkan mengalami kenaikan, 

sehingga negara-negara berkembang tempat produk farmasi itu dipasarkan 

merasa kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan produk farmasi di 

negaranya. Faktanya, di beberapa negara berkembang seperti Argentina, 

                                            
7Tomi Suryo Utomo (1), “Eksistensi The TRIPs Safeguards di dalam Perjanjian 

TRIPs: Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, 
Vol. 20, Nomor 2 Tahun 2008, hlm. 5, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16297, 
diakses pada tanggal 16 November 2017. 

8Julio Nogues, “Patents and Pharmaceutical Drugs: Understanding the Pressures 
on Developing Countries”, PRE Working Papers, International Trade Division, International 
Economics Department of World Bank, Washington DC, 1990, hlm. 3-4, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/472171468782356977/pdf/multi0page.pdf 
diakses pada tanggal 17 November 2017. 
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Brazil, Bolivia, Mesir, India, dan Pakistan, produk farmasi adalah hal yang 

paling sering mendapatkan pengecualian dalam perlindungan paten. 

Pengadilan di negara berkembang tersebut sering menafsirkan 

pengecualian perlindungan paten untuk produk farmasi adalah sebagai 

kebijakan untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat terhadap 

produk farmasi. Nogues lalu menyimpulkan bahwa perlindungan paten 

terhadap produk farmasi terbukti hanya memberikan keuntungan yang 

besar kepada Industri Farmasi. Namun, di sisi lain menimbulkan polemik 

antar negara dalam pemenuhan produk farmasi.9 Perlindungan paten 

selama 20 tahun terhadap obat-obatan membuat harga obat menjadi 

sangat tidak kompetitif. Sebagai contoh adalah harga obat Flucanazole 

untuk penderita HIV/AIDS. Di India harga jual obat tersebut mencapai US$ 

55, sedangkan di Filipina harga obat yang sama dapat mecapai US$ 697 

dan di Indonesia mencapai US$ 703. Fakta tersebut terjadi karena obat 

Flucanazole di India tidak dilindungi paten.10 Pasca diluncurkannya 

Perjanjian TRIPs, negara-negara berkembang dan terbelakang semakin 

percaya bahwa perjanjian tersebut lebih banyak memberikan keuntungan 

kepada negara-negara maju. Terhambatnya akses masyarakat miskin di 

                                            
9Ibid. 
10Samariadi, “Pelaksanaan Compulsory Licensing Paten Obat-obatan Bidang 

Farmasi di Indonesia Dikaitkan dengan Doha Declaration on the TRIPs Agreement and 
Public Health", Jurnal De Lega Lata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, Vol. I, Nomor 2, Juli–Desember 2016, hlm. 450, 
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/804/pdf_8, diakses pada 18 
November 2017. 
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negara-negara berkembang dan terbelakang terhadap obat-obatan 

esensial merupakan bukti yang memperkuat keyakinan tersebut. 

Beberapa negara anggota WTO menetapkan bahwa masalah 

kesehatan dan nutrisi merupakan hal yang berkaitan dengan kepentingan 

publik sebenarnya tidak salah, namun menjadi masalah ketika dikaitkan 

dengan produk farmasi. Tingginya jumlah penderita penyakit HIV/AIDS 

menyebabkan negara merasa perlu untuk mencukupi kebutuhan obat-obat 

esensial, namun mahalnya harga obat membuat tujuan negara untuk 

memberikan akses obat yang layak bagi masyarakat tidak terpenuhi dan 

menjadi permasalahan tersendiri di semua negara di dunia, termasuk 

Indonesia yang saat ini penderita HIV/AIDS jumlahnya telah mencapai 

319.048 penderita hingga 31 Desember 2016.11 Untuk mengakomodir 

kekhawatiran tersebut, kebanyakan negara yang melakukan negosiasi 

pada putaran awal Uruguay sepakat untuk memasukkan beberapa pasal 

pelindung di bidang kesehatan masyarakat sebagai bentuk antisipasi 

terhadap dampak negatif Perjanjian TRIPs. Salah satu pasal penting yang 

merupakan hasil dari negosiasi tersebut adalah Pasal 8 Perjanjian TRIPs. 

Pasal tersebut memberikan mandat kepada anggota WTO untuk 

“mengadopsi tindakan-tindakan yang perlu guna melindungi kesehatan 

masyarakat”.12 Dalam Doha Declaration sebagai tindak lanjut Perjanjian 

TRIPs yang terkait dengan akses kesehatan pada tahun 2002, ditetapkan 

                                            
11Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia 
Tahun 2016”. 

12Tomi Suryo Utomo (1), Op. Cit., hlm. 212. 
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bahwa setiap negara anggota memiliki hak untuk menetapkan apa yang 

dianggap sebagai “keadaan darurat (emergency)” atau “situasi dan kondisi 

lain yang bersifat amat mendesak (extreme urgency).” Hal yang dapat 

dianggap sebagai “darurat nasional” mencakup krisis kesehatan 

masyarakat, termasuk di dalamnya HIV/AIDS, Tubercolousis, malaria dan 

penyakit menular (epidemic) lainnya.13 

Salah satu upaya dalam pemenuhan akses terhadap produk farmasi 

yang telah dilindungi paten adalah dengan melakukan impor paralel. Praktik 

impor paralel sebenarnya merupakan hal yang merugikan produsen 

farmasi karena pihak ketiga dapat mengimpor produk farmasi yang telah 

dilindungi paten ke dalam negaranya tanpa harus melakukan perjanjian 

lisensi dengan pemilik hak paten sehingga pemilik hak tidak mendapatkan 

royalti dari eksploitasi hak eksklusif yang dilakukan oleh pihak ketiga 

tersebut. Tersedianya barang bermuatan HKI yang sah di pasar 

internasional, melalui doktrin exhaustion of rights dianggap sudah selesai 

keterkaitannya dengan pemilik/pemegang HKI setelah dilakukannya 

penjualan (first sale). Hak eksklusif yang dinikmati pemegang HKI/inventor 

hanya sampai pada penjualan produk itu sendiri. Inventor tidak memiliki 

kontrol lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh konsumen, kecuali 

apabila ditentukan lain dalam perjanjian lisensinya. Namun, tidak banyak 

negara berkembang dan terbelakang yang menggunakan impor paralel ini 

dengan efektif dalam hukum paten nasional walaupun diinkorporasikan 

                                            
13Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 143. 
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dalam undang-undang. Ironisnya, usaha untuk pengaturan impor paralel 

tersebut ke dalam sistem hukum nasional negara-negara berkembang dan 

terbelakang jarang diimplementasikan karena kekurangan aturan 

pelaksanaannya.  

Dalam hukum nasional Indonesia, praktik impor paralel ini sendiri masih 

diperdebatkan. Pada dasarnya, impor paralel tidak diperkenankan dalam 

kerangka perlindungan HKI di Indonesia karena adanya sejumlah hak yang 

diberikan negara dan hanya bisa dinikmati oleh pemilik HKI termasuk di 

antaranya hak importasi. Namun dimungkinkan adanya pengecualian 

sepanjang impor khusus tersebut dilakukan dengan prosedur yang tidak 

bertentangan dengan hukum dan memperhatikan kepentingan yang sah 

dari pemilik atau pemegang HKI. Ini dimungkinkan melalui pemanfaatan 

ketentuan Article 8 dalam Perjanjian TRIPs sendiri.14 Penertiban soal impor 

paralel ini misalnya dapat disandarkan pada ketentuan pasal mengenai 

impor paralel di Indonesia yang diatur dalam Pasal 167 huruf (a) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-

undang Paten):15 

Impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan 
produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah 
dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.16 

                                            
14Perjanjian TRIPs merupakan salah satu dari 15 issues dalam Perjanjian GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade) yang mengatur masalah hak milik intelektual 
secara global. Dokumen akhir Putaran Uruguay (GATT) disetujui pada 15 Desember 1993 
dan diratifikasi pada 15 April 1998 dari pukul 13.00 sampai pukul 17.30 waktu setempat di 
Marrakech, 321 km ke arah barat dari kota Rabai Ibukota Maroko, Afrika Utara. 

15Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Hak Paten, 
Pasal 167 huruf (a). 

16Penjelasan Pasal 167 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Hak Paten menentukan bahwa, dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana 
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Pasal ini merupakan salah satu bentuk pembatasan hak monopoli dari 

pemilik HKI dalam kaitannya dengan kepentingan umum (public order). 

Adanya kebutuhan akan obat murah dan terjangkau dikaitkan dengan 

kesehatan masyarakat dan adanya pembuktian bahwa target impor paralel 

bersangkutan harganya relatif mahal dibandingkan dengan produk yang 

beredar di pasar global. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Penulis ingin menganalisis 

bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia di bidang Industri Farmasi 

dalam upaya pemenuhan produk farmasi tanpa merugikan pemilik hak 

paten dan sejauh mana penerapan impor paralel tersebut tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia di bidang impor produk 

farmasi?  

2. Sejauh mana praktik impor paralel untuk produk paten di bidang 

farmasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia? 

                                            
dimaksud dalam huruf a pada pasl ini adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar 
dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan 
manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangant 
mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis kemukakan maka 

tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia di bidang Industri 

Farmasi; 

2. Untuk mengetahui kegiatan impor paralel untuk produk paten di 

bidang farmasi yang tidak bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya;  

2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi 

yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan 

masyarakat luas khususnya terhadap impor paralel paten untuk 

produk farmasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hak Paten 

1. Pengertian Paten 

Paten adalah industrial property right yang terangkai dalam HKI. 

Ruang lingkup HKI tidak hanya melingkupi perlindungan dan 

pengawasan wujud akhir karya intelek yang bernilai ekonomis tetapi 

sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri.17 Pengertian 

paten menurut Octrooiwet 1910 adalah18 Hak khusus yang diberikan 

kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja 

baru atau perbaikan dari produk atau dari cara kerja. 

Sementara pengertian paten menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia yang ditulis oleh W. J. S. Poerwadarminta menyebutkan:19   

Kata paten berasal dari bahasa Eropa (paten/ocktroi) yang 
mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah 
yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat 
barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).  
 
Paten berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Paten adalah: 

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil 
invensinya di bidang teknologi unutk jangka waktu tertentu 
melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan 
persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  
 

                                            
17Endang Purwaningsih, 2015, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum 

Paten, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.  
18Nederland, Octrooiwet 1910 S.1910-313, Artikel 1.  
19W. J. S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, hlm. 1012. 
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Istilah paten yang digunakan sekarang dalam peraturan hukum di 

Indonesia adalah untuk menggantikan istilah octrooi yang berasal dari 

bahasa Belanda. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya dalam 

hukum nasional Indonesia, istilah paten yang lebih memasyarakat. 

Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu patent. Di 

Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan 

paten, dipakai istilah brevet de inventior.  

Istilah paten berasal dari bahasa Latin dari kata auctor/auctorizare 

yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang 

mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. 

Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa 

mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si 

penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru 

setelah habis masa perlindungan paten maka penemuan tersebut 

menjadi milik umum. Maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan 

dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat 

dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan 

yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi 

pengembangan teknologi selanjutnya.20 Perjanjian TRIPs membuat 

batasan mengenai paten dalam Article 27.1 yang menentukan bahwa: 

“A patent is a bundle of exclusive rights granted to an inventor whose 
invention satisfies certain prerequisites such as novelty, non-

                                            
20Endang Purwaningsih, Loc.Cit.  
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obviousness and utility. Such exclusive rights include the right to 
make, use, sell, and import the patented goods into such country.”21 
 
Dari pengertian di atas dapat dikaji bahwa paten adalah sekumpulan 

hak eksklusif yang diberikan kepada penemu yang penemuannya 

memenuhi beberapa persyaratan seperti kebaruan (novelty), invensi 

tersebut tidak dapat diduga sebelumnya (non-obviousness), dan dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah (utility). Hak eksklusif tersebut 

tersebut termasuk hak untuk membuat, menggunakan, menjual dan 

mengimpor barang-barang yang dipatenkan ke negara tersebut. World 

Intellectual Property Organization (WIPO) memberi definisi paten 

sebagai berikut:22 

A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a 
person to exude, for a limited time, others from certain acts in relation 
to describe new invention; the privilege is granted by a government 
authority as a matter of right to the person who entitled to apply for it 
and who fulfils the prescribed condition. 
 
Dari pengertian di atas dapat dikaji unsur penting paten, yaitu hak 

paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan 

penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan paten, suatu 

penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan 

(novelty), bisa dipraktikkan dalam industri (industrial applicability), 

                                            
21Shamnad Basheer and Mrinalini Kochupillai, 2008, “Exhausting Patent Rights in 

India: Parallel Imports and TRIPs Compliance”, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 
13, Manupatra, Bangalore, p. 486, 
http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/56BF7AA8-6A64-4630-AF64-
5EC5BE9F4E6E.pdf, diaksaes pada tanggal 22 November 2017. 

22WIPO (1), 1997, Agreement Between the World Intellectual Property 
Organization and the WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994), Geneva dalam Endang 
Purwaningsih, Op. Cit., hlm. 2.  
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mempunyai langkah inventif (inventive step), dan memenuhi syarat 

formal. 

2. Subjek Paten 

Ketentuan mengenai subjek paten diatur dalam Pasal 10 Undang-

undang Paten. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa yang 

berhak memeroleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih 

lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan 

oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut 

dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. 

Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang 

atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai 

inventor dalam permohonan. 

Kedudukan inventor adalah sama dengan pemegang-pemegang 

paten. Namun, hal tersebut tidaklah selalu terjadi di dalam praktik. Ada 

kalanya inventor dan pemegang paten tidak berada dalam tangan yang 

sama. Inventor tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi 

invensi seperti yang diamanatkan oleh undang-undang paten. Oleh 

karena itu, inventor biasanya menjual invensinya tersebut (assignment) 

kepada pihak investor yang selanjutnya menjadi pemegang paten. 

Nama inventor sebagai pihak yang menghasilkan invensi itu tetaplah 

dicantumkan di dalam sertifikat paten. Pencantuman nama tersebut 

merupakan perwujudan dari hak moral, yaitu hak yang melekat dalam 

diri si inventor walaupun kepemilikan atas invensinya telah beralih 
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kepada pihak lain. Dalam kasus penjualan hak paten, pelaksanaan hak 

eksklusif seperti tercantum di dalam Pasal 19 Undang-undang Paten 

dilaksanakan oleh pemegang paten, bukan inventor.23 

Pihak yang berhak memeroleh paten atas suatu invensi yang 

dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan 

pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut juga 

berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun 

pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam 

pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya 

untuk menghasilkan invensi. Inventor yang seperti ini berhak 

mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat 

ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Imbalan tersebut meliputi: 

a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus; 

b. Persentase; 

c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah 

atau bonus; 

d. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau 

e. Bentuk lain yang disepakati para pihak. 

Ketentuan-ketentuan di atas besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai 

cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu 

diberikan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut juga sama sekali 

                                            
23Tomi Suryo Utomo (2), Op. Cit., hlm. 134. 
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tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya 

dalam sertifikat paten. 

3. Objek Paten 

Apabila berbicara mengenai objek sesuatu maka itu tidak dapat 

terlepas dari pembicaraan tentang benda. Jika hal ini dikaitkan dengan 

paten maka objek tersebut adalah suatu benda tak berwujud 

(intangible), oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang 

merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Paten 

mempunyai objek terhadap temuan atau invensi (uitvinding) atau juga 

disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis 

dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri di 

sini bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti seluas-

luasnya termasuk di dalamnya hasil perkembangan teknologi dalam 

industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan dan 

bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan.24 

4. Jenis-jenis Paten 

Menurut Undang-undang Paten, jenis paten terbagi ke dalam dua 

bentuk, yaitu: 

a. Jenis Paten Biasa 

Paten biasa diberikan untuk invensi yang baru, mengandung 

langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.25 Agar dapat 

                                            
24O. K. Saidin, 2002, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm. 349-350.  
25Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

Pasal 3 Ayat (1). 
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dipatenkan, penemuan harus mampu diterapkan dalam industri atau 

bisnis. Penemuan tidak bisa hanya menjadi fenomena teoritis 

belaka, namun lebih dari itu, harus mampu memberikan manfaat 

praktis yang tidak diduga sebelumnya terhadap pemecahan suatu 

masalah. Istilah “industri” dimaksudkan adalah untuk sebesar-

besarnya fungsi/kegunaan dari penemuan itu yang 

mengenyampingkan estetika.26 

b. Jenis Paten Sederhana 

Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, 

pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat 

diterapkan di industri.27 Paten sederhana diberikan untuk invensi 

yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, 

tetapi 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. Paten 

sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau 

metode yang baru.  

 

                                            
26WIPO (2), "Inventing the Future an Introduction to Patents for Small and Medium-

Sized Enterprises", WIPO Publication, No. 917(E), Geneva, p. 13, 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/917/wipo_pub_917.pdf, diakses pada tanggal 
15 November 2017. 

27Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 
Pasal 3 Ayat (2). 
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5. Sistem Pendaftaran Paten 

Sistem pendaftaran paten di Indonesia dimuat dalam BAB III 

Undang-undang Paten yang dalam Pasal 37 Ayat (1) mengatur bahwa, 

jika terhadap satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu 

permohonan oleh pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang 

berbeda, permohonan yang diberi tanggal penerimaan lebih dahulu 

yang dipertimbangkan untuk diberi paten. Sistem pendaftaran yang 

tercantum di dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Paten merupakan 

perwujudan dari first to file system. Melalui sistem ini, pendaftar pertama 

akan diprioritaskan di dalam proses pendaftaran paten.28 Ada dua 

sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu:29 

a. Sistem registrasi, yaitu setiap permohonan pendaftaran paten 

diberi oleh kantor paten secara otomatis; 

b. Sistem ujian, yaitu seluruh instansi terkait diwajibkan untuk 

menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu 

mendesak pemohon agar mengadakan perubahan 

(amandement) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Pada 

umumnya ada tiga unsur (kriteria) pokok yang diuji, yaitu: 

1) Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas 

paten menurut Undang-undang Paten; 

2) Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan (novelty); 

                                            
28Tomi Suryo Utomo (2), Op. Cit., hlm. 138. 
29O. K. Saidin, Op. Cit., hlm. 357-358. 
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3) Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang 

bersifat kemajuan (invention step) dari apa yang telah 

diketahui.  

Hukum paten di negara manapun tidak mengenal paten 

internasional. Semua pendaftaran paten bersifat teritorial yang berarti 

perlindungan paten hanya berlaku di negara tempat paten itu 

didaftarkan. Secara umum, proses pendaftaran paten terdiri dari lima 

tahap, yaitu:30 

a. Tahap permohonan paten (filing of patent application); 

b. Tahap pemeriksaan formal (formal examination); 

c. Tahap publikasi atau pengumuman (publication of application); 

d. Tahap penelusuran dan pemeriksaan substantif (search and 

substantive examination); 

e. Tahap pemberian sertifikat dan pengumuman (grant and 

publication); 

f. Tahap oposisi (opposition proceedings). 

Dalam beberapa literatur ditemukan pula uraian-uraian dan istilah-

istilah lain mengenai sistem pendaftaran paten, yaitu:31 

a. Sistem Konstitutif; 

Menurut sistem ini, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama 

tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar 

                                            
30WIPO (2), Op. Cit., p. 19. 
31O. K. Saidin, Op. Cit., hlm. 361. 
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barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten. Pada stelsel 

konstitutif yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten 

diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan 

permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian 

(examination system). 

b. Sistem Deklaratif 

Menurut sistem ini praktis semua permintaan paten yang 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang diberikan 

hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut dan 

kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan maka ini akan dijadikan 

alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan. Jadi, semua 

permohonan paten diterima. Jika di kemudian hari ada pihak lain 

yang berkebaratan dapat mengajukan gugatan pengadilan. Negara 

dalam hal ini hanya memberikan persangkaan atau anggapan 

bahwa si pendaftar itu adalah pemilik hak atas paten. Jika ada pihak 

lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka hak yang telah 

diberikan itu gugur (batal) dan yang pihak terakhir yang dapat 

membuktikan menjadi pemegang hak. 

6. Komersialisasi Paten Melalui Perjanjian Lisensi 

Sifat dapat dialihkannya HKI merupakan konsekuensi logis dari 

keberadaan HKI sebagai bagian dari hukum benda yang tidak berwujud. 

Prinsip hukum perdata terkait pengalihan paten berlaku secara otomatis 
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sepanjang pihak para pihak tidak memperjanjikan lain. Dari berbagai 

bentuk pengalihan hak tersebut, dua kategori yaitu perjanjian tertulis 

dan sebab lain tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Paten. 

Secara umum, segala bentuk perjanjian, termasuk penjualan hak 

maupun perjanjian lisensi masuk dalam kategori perjanjian tertulis 

sepanjang bentuk perjanjian tersebut dibuat secara tertulis.32 

Jika pemegang paten memutuskan untuk mengalihkan hak paten 

melalui sistem assignment, pemegang hak harus mempertimbangkan 

semua aspek mengingat assignment adalah pengalihan hak secara 

permanen tanpa ada kemungkinan lagi untuk menerima royalti pasca 

terjadinya pengalihan hak. Dari perspektif penerimaan royalti, 

pengalihan hak melalui perjanjian lisensi dianggap lebih 

menguntungkan karena pengalihan yang dilakukan berlangsung 

sementara dan pemegang paten berhak atas penerimaan royalti sesuai 

dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh para 

pihak.33  

Undang-undang Paten mengatur komersialisasi paten melalui 

perjanjian lisensi dalam Pasal 76 yang mengatur bahwa: 

Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain 
berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif yang 
mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud 
Pasal 19.34 

                                            
32Tomi Suryo Utomo (2), Op. Cit., hlm. 140. 
33WIPO (2), Op. Cit.,  p. 35. 
34Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) menentukan bahwa lisensi berbeda dari pengalihan 

paten yang kepemilikan haknya juga beralih, lisensi melalui suatu perjanjian pada 
dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten 
dalam jangka waktu dan syarat tertentu. “Perjanjian lisensi eksklusif” merupakan perjanjian 
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Hal tersebut berlaku selama jangka waktu lisensi diberikan dan 

berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 

pelaksanaan lisensi paten, pemegang paten berhak melaksanakan 

sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk 

melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

kecuali diperjanjikan lain.35 

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan 

kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang 

menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan 

pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.36  

Perjanjian lisensi adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan 

keuntungan yang diperoleh dari hak paten atau pengembalian nilai 

investasi. Selain lisensi, beberapa cara lainnya yang lazim digunakan 

oleh pemegang paten untuk mengkomersialisasikan invensinya 

adalah:37 

a. Mengkomersilkan invensi paten secara langsung; 

b. Menjual paten kepada pihak lain; atau 

c. Membangun usaha patungan dengan pihak lain. 

                                            
yang hanya diberikan kepada satu penerima liensi dan/atau dalam wilayah tertentu. Yang 
dimaksud dengan “perjanjian lisensi non-eksklusif” merupakan perjanjian yang dapat 
diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah. 

35Lihat Pasal 77 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016. 
36Lihat Pasal 78 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016. 
37WIPO (2), Op. Cit., p. 34.  
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Sebelum melakukan perjanjian lisensi, pemegang hak sebaiknya 

melakukan perhitungan terhadap nilai ekonomi dari paten yang 

dimilikinya (patent valuation). Ada beberapa metode yang dikenal dalam 

patent valuation: 

a. Income method, didasarkan pada besarnya prediksi pemasukan 

yang diperoleh oleh pemegang paten selama jangka waktu 

perlindungan paten. Metode ini paling banyak digunakan dalam 

menghitung nilai paten dalam perjanjian lisensi; 

b. Cost method, menetapkan nilai paten dengan menghitung biaya 

pengembangan aset serupa baik secara internal maupun 

ekstenal; 

c. Market method, didasarkan pada nilai transaksi yang dapat 

diperbandingkan yang dilaksanakan di pasar; 

d. Option-based methods, didasarkan pada metode pemberian 

harga yang telah dibuat sebelumnya untuk penggunaan 

penghitungan barang.38 

Dalam praktik dikenal ada tiga jenis perjanjian lisensi yang 

ditentukan berdasarkan jumlah penerima lisensi untuk melaksanakan 

paten, yaitu:39 

a. Lisensi eksklusif (exclusive license), penerima lisensi (licensee) 

berhak atas hak eksklusif sehingga pemegang hak (licensor) 

                                            
38Ibid., p. 37. 
39Ibid., p. 36. 
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tidak boleh menjalanakan hak tersebut selama jangka waktu 

perjanjian lisensi; 

b. Lisensi tunggal (sole license), baik penerima lisensi maupun 

pemegang hak paten dapat menjalankan dan menggunakan 

teknologi yang dipatenkan; 

c. Lisensi non-eksklusif (non-exclusive license), beberapa 

penerima lisensi bersama dengan pemegang hak dapat 

menggunakan teknologi yang dipatenkan.  

Meskipun tidak disebutkan secara tegas, ketiga jenis lisensi tersebut 

telah diatur di dalam Undang-undang Paten, yaitu Pasal 76 dan 77. 40 

7. Arti Penting Perlindungan Paten 

Bagi penemunya, hak paten memberikan arti penting kepadanya 

antara lain:41 

                                            
40Pasal 76 Ayat (1) merujuk pada lisensi eksklusif dan non-eksklusif. Sedangkan 

Pasal 77 memberi peluang terhadap diterapkannya lisensi tunggal yang dapat dilihat dari 
kalimat “pemegang paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berhak melaksanakan 
sendiri patennya” terhadap isi perjanjian, termasuk nilai dan cara pembayaran royalti 
diserahkan kepada pihak untuk menentukannya. Meski demikian, keleluasaan 
menentukan isi perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya karena Pasal 
78 menetapkan bahwa, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat 
merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat 
kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan 
pengembangan teknologi tidak diperbolehkan dan dapat berakibat terjadinya penolakan 
terhadap pencatatan perjanjian tersebut di kantor HKI. Agar lisensi tersebut dapat 
diberlakukan terhadap pihak ketiga, Pasal 79 Undang-undang Paten mewajibkan para 
pihak untuk mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut di kantor HKI. 

41Gumanti Ratna, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten di Indonesia”, Jurnal 
Al-Mizan, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Vol. 11, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 
198-199, 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=392500&val=6177&title=PERLINDU
NGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20HAK%20PATEN%20DI%20INDONESIA, 
diakses pada 15 November 2017. 
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a. Kemanfaatan bagi diri sendiri, artinya sebagai pemegang suatu 

hak milik. Penemu memiliki wewenang untuk mengambil manfaat 

dari penemuan itu bagi keuntungannya sendiri dengan cara-cara 

yang dibenarkan oleh hukum. Kemanfaatan itu dapat meliputi 

kemanfaatan di bidang materiil maupun immateriil; 

b. Mengalihkan kemanfaatannya kepada orang lain, dalam bentuk 

mengizinkan, menyewakan, menjual, menghibahkan atau 

mewariskan isi hak paten itu kepada orang lain; 

c. Melarang orang lain yang tanpa hak memanfaatkan penemuan 

pemegang paten yang sah; 

d. Melarang importasi atau eksportasi hasil dari penemuan itu yang 

dilindungi hak patennya, tanpa persetujuan dari pemegang paten 

yang sah. Larangan semacam itu justru dimungkinkan setelah 

perdagangan/pasar Indonesia berkembang secara pesat, tidak 

hanya terbatas pada pasar domestik saja melainkan juga telah 

memasuki pasar luar negeri; 

e. Memproduksinya di luar negeri, prinsip pemberian paten di 

Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu paten yang diberikan di 

Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan di Indonesia agar 

manfaat dari penemuan tersebut dapat dinikmati oleh bangsa 

Indonesia. Namun bilamana karena alasan-alasan finansial dan 

teknologi pemrosesannya belum mampu diadakan di dalam 
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negeri sendiri, Undang-undang Paten memberikan kelonggaran 

kepada si pemegang paten untuk memproduksinya di luar negeri. 

Menurut Smith dasar pembenaran sistem paten (justification of the 

patent system) antara lain:42 

a. Advance a country’s technological dan economic development 

(memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);  

b. Patents can contribute to technological and economic through 

licensing in other countries (menyumbang pembangunan 

teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain);  

c. Patents help in dissemination of technological information 

(membantu penyebaran informasi teknologi);  

d. Availability of patent protection provides an in flow of technology 

from other countries and incentive for investment (adanya 

perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara lain 

dan insentif bagi pemegang modal). 

Menurut Marzuki, fungsi utama paten adalah untuk melindungi 

penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga 

berfungsi mendorong terjadinya inovasi.43 Mengikuti pendapat tersebut, 

pada mulanya memang paten melindungi kepentingan individu, namun 

di sisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten 

juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga 

                                            
42Endang Purwaningsih, Op. Cit., hlm. 2-3. 
43Ibid., hlm. 3.  
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mendorong kegiatan Research and Development sekaligus memacu 

pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Setelah paten diberikan kepada 

penemu maka pengetahuan yang terdapat dalam spesifikasi sudah 

diungkapkan sesuai disclosure clause. Dengan demikian, rahasia 

penemuan tersebut yang tercantum dalam spesifikasi dapat dikaji dan 

dikembangkan lebih lanjut oleh calon penemu lainnya untuk 

menciptakan penemuan baru.44 

Sistem paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa paten 

kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru 

dengan kompensasi bagi publikasi sedemikian rupa dalam suatu jangka 

waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, 

yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga 

untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu. Dalam Pasal 

19 Undang-undang Paten, mengatur mengenai hak eksklusif paten, 

yaitu: 

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten 
yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa 
persetujuannya: 

a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, 
mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan 
untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi 
paten; 

b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang 
diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. Dalam hal paten proses: melarang pihak lain yang tanpa 
persetujuannya melakukan impor produk yang semata-mata 
dihasilkan dari penggunaan paten proses. 

                                            
44Ibid.  
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Sistem paten juga bertujuan untuk memajukan penemuan dan 

memberikan konstribusi kepada perkembangan industri dengan 

mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memeroleh paten 

dari pihak ketiga yang terikat oleh hak paten. Menurut Insan Budi 

Maulana, pada masa kini paten tidak hanya berkaitan dengan industri 

tapi juga berkaitan dengan investasi, bahkan dapat menjadi bargaining 

position bagi suatu negara dalam melakukan ekspor-impor 

komoditasnya.45 Apabila negara tidak melakukan pengaturan 

perlindungan paten, maka negara tersebut akan mendapat hambatan 

dalam komoditas ekspor yang ditujukan ke negara yang melindungi 

paten atau negara tertentu akan berpikir ulang untuk investasi modal 

beserta teknologi patennya. Bahkan Roosenberg menyebutkan bahwa, 

“A patent has a meaning and value only within a competitive system.” 46 

Suatu sistem yang kompetitif akan mendorong perkembangan paten 

dan sebaliknya, paten diharapkan mendorong terbentuknya sistem yang 

kompetitif, baik dari segi ekonomi dan teknologi.  

8. Berakhirnya Perlindungan Paten 

Perlindungan atas suatu penemuan berakhir karena beberapa 

sebab sebagai berikut:47 

                                            
45Insan Budi Maulana,1996, Lisensi Paten, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107. 
46Peter D. Roosenberg, 1997, Patent Law Fundamental, Clark Boardman, New 

York, p. 52. 
47Endang Purwaningsih, Op. Cit., hlm. 189. 
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a. Penarikan (intrekking), yaitu bila si pemegang paten atau 

pemegang lisensinya ternyata setelah waktu yang ditentukan 

undang-undang belum melaksanakan penemuannya tanpa 

alasan yang layak. Penarikan ini dilakukan oleh instansi yang 

berwenang (pemerintah), yaitu Direktorat Jenderal Paten; 

b. Pembatalan (revocation), bisa terjadi karena diminta oleh si 

pemegang paten untuk seluruhnya atau sebagian. Dapat terjadi 

pula pembatalan paten bila pemberian hak paten tersebut 

ternyata kemudian bertentangan dengan ketentuan undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan atau penemuan 

tersebut adalah yang dikecualikan dari fasilitas mendapatkan 

paten atau bertentangan dengan ketentuan tentang hak-hak 

pemegang paten lainnya. Pembatalan semacam ini harus melalui 

gugatan pengadilan; 

c. Pencabutan hak milik (onteigening) atas paten. Di Indonesia 

bentuk pencabutan hak milik atas paten tidak diatur, yang ada 

hanya pelaksanaan paten oleh pemerintah. 

B. Impor Paralel 

Dalam istilah perdagangan, impor produk yang tidak melalui jalur 

distribusi resmi terhadap produk yang telah dimasukkan ke pasar di suatu 

negara oleh pemegang lisensi yang sah disebut impor paralel. Impor paralel 

mengacu pada impor barang di luar jalur distribusi yang dinegosiasikan oleh 

pemilik HKI. Karena pemilik HKI tidak memiliki hubungan hukum dengan 
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importir paralel, produk yang di impor kerap kali disebut dengan barang 

“grey market” yang menguntungkan konsumen karena barang tersebut asli, 

namun dijual dengan harga yang lebih murah oleh importir yang tidak sah 

karena importir itu tidak melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik HKI. 

 Dilihat dari tujuannya, impor paralel sangat bermanfaat untuk 

menghindari penyalahgunaan hak monopoli yang dimiliki oleh inventor atau 

pemegang paten yang memeroleh haknya melalui perjanjian lisensi.48 

Menurut Correa, impor paralel adalah:49 

Mengimpor dan menjual kembali ke dalam suatu negara tanpa 
persetujuan pemegang paten suatu produk yang dipatenkan dan produk 
tersebut telah dipasarkan di negara pengekspor oleh pemegang paten 
atau pihak lain yang memeroleh hak dari pemegang paten. 
 
Impor paralel hanya dibenarkan untuk produk yang sah atau asli, bukan 

produk tiruan (copy product) dengan kualitas yang sama dengan produk 

aslinya. Dalam bukunya, Duhan memaparkan bahwa:50  

Parallel imports exist when an unauthorized distributor procures 
genuine branded products from an authorized distributor and then 
resells them to customers in a second market without the permission of 
the owner of their intellectual property rights (copyright, patent, or 
trademark) for that market. That is, these traders engage in “parallel 
importation” or “parallel distribution channels,” and compete directly 
with authorized distribution channels in the second market. 

 

                                            
48Lita Analistya Dipodiputro, 2009, “Praktek Impor Paralel di Indonesia Ditinjau Dari 

Hukum Kekayaan Intelektual di Bidang Merek: Studi Kasus PT. Modern Photo Tbk. Dan 
PT. International Photographic Supplies/PD STAR Photographic Supplies”, Skripsi, 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 23-24. 

49Carlos Correa, 2000, Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation 
in Developing Countries, South Centre, Geneva, p. 71-78, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.119.5509&rep=rep1&type=pdf, 
diakses pada tanggal 16 November 2017.  

50Loc. Cit. 
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Berdasarkan Perjanjian TRIPs, impor paralel adalah aktivitas penjualan 

di luar negeri untuk produk bermuatan HKI, termasuk paten, di luar kontrol 

pemegang atau pemilik HKI tersebut. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan 

adalah produk bermuatan HKI tersebut bukanlah produk palsu atau 

bajakan. Hal ini berarti obat paten asli yang diproduksi di luar negeri dapat 

masuk ke suatu negara tanpa melalui jalur resmi. Biasanya harga produk 

tersebut jauh lebih murah daripada harga produk resminya.51 Praktik ini 

digunakan untuk mencegah diskriminasi harga di antara pasar, dalam 

kasus ini produk tersedia dalam harga yang lebih rendah pada suatu negara 

dibandingkan dengan negara lain. Dalam impor paralel, menurut Perjanjian 

TRIPs ditekankan bahwa pemegang hak tetap menerima kompensasi dari 

negara di mana produk mereka pertama kali dijual. Praktik impor paralel 

untuk diterapkan di suatu negara diperbolehkan berdasarkan Perjanjian 

TRIPs Article 8.1 yang menentukan:52 

Members may, in formulating or amending their laws and regulations, 
adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to 
promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-
economic and technological development, that such measures are 
consistent with the provisions of this Agreement. 

 
Menurut WHO, impor paralel didefinisikan sebagai berikut:53  

Parallel importation refers to importation, without authorization of the 
patent holder, into a country of a product from a third country, where this 

                                            
51Samariadi, Op. Cit., hlm. 459.  
52Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, 

Article 8.1. Annex 1C. 
53Karin Timmermans and Togi Hutadjulu, 2000, Ceramah: "The TRIPs Agreement 

and Pharmaceuticals Report of an ASEAN Workshop on the TRIPs Agreement and Its 
Impact on Pharmaceuticals", Jakarta, p. 2, 
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1459e/h1459e.pdf, diakses pada 21 November 
2017.   
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product has been marketed by the patent holder or in another legitimate 
manner.  
 
The World Bank memberi definisi terhadap impor paralel adalah 

“Parallel imports are legitimately produced goods imported legally into a 

country without the authorization of a trademark, copyright, or patent 

holder.”54 Impor paralel merupakan salah satu pasal pelindung TRIPs 

berdasarkan doktrin exhaustion of rights. Doktrin ini terdapat dalam Pasal 

6 Perjanjian TRIPs, yaitu “For the purpose of dispute settlement under this 

Agreement, subject to the provision of Article 3 and 4, nothing in this 

Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion.” 

Tersedianya barang bermuatan HKI yang sah di pasar internasional, 

melalui doktrin exhaustion of rights dianggap sudah selesai dari 

keterkaitannya dengan pemilik/pemegang HKI setelah dilakukannya 

penjualan (first sale). Hak eksklusif yang dinikmati pemegang HKI/inventor 

hanya sampai pada penjualan produk itu sendiri. Inventor tidak memiliki 

kontrol lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh konsumen, kecuali 

apabila ditentukan lain dalam perjanjian lisensinya. Tidak semua perjanjian 

lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif, mensyaratkan adanya kontrol 

distribusi ini. Permasalahan timbul karena adanya variasi harga terhadap 

barang yang sama di beberapa negara dalam perdagangan internasional. 

                                            
54Mattias Ganslandt and Keith Maskus, "Parallel Imports of Pharmaceutical 

Products in the European Union", Policy Research Working Paper, The World Bank 
Development Research Group Trade, July 2010, 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17518en/s17518en.pdf, diakses pada 
tanggal 21 November 2017.  
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Tujuan utama pengaturan impor paralel di Indonesia adalah untuk 

mendapatkan akses yang lebih baik terhadap obat yang lebih murah dan 

terjangkau. Penggunaan impor paralel tergantung kepada kebijakan 

pemerintah untuk mendukung ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi 

masyarakat luas (Pasal 167 huruf (a)).55 

C. Provisi Bolar 

Provisi Bolar merupakan istilah yang dikenal sejak adanya kasus hukum 

yang terjadi di pengadilan Amerika Serikat antara Roche Products Inc v. 

Bolar Pharmaceutical Co. Pada tahun 1984 sehubungan dengan proses 

pendaftaran obat generik yang dilakukan oleh Bolar Pharmaceutical Co., 

kongres Amerika memutuskan bahwa secara hukum diperbolehkan 

melakukan pengujian atau percobaan atas produk yang masih dilindungi 

paten untuk tujuan pemenuhan persyaratan dalam rangka memeroleh izin 

edar dari Food and Drug Administration (FDA). Ketentuan tersebut tertuang 

dalam section 271-e-1 of the Drug Price Competition and Patent Term 

Restoration Act, selanjutnya ketentuan tersebut lebih dikenal dengan 

sebutan the Hatch Waxman Act.56 Hukum nasional Indonesia mengatur 

praktik provisi Bolar dalam Pasal 167 huruf (b) Undang-undang Paten. 

Pasal tersebut mengizinkan perusahaan yang ada di Indonesia untuk 

                                            
55Tomi Suryo Utomo (3), "Implikasi Pasal-pasal Pelindung (The TRIPs 

Safeguards) dalam Undang-undang Paten Indonesia: Kritik, Evaluasi dan Saran dari 
Perspektif Akses terhadap Obat yang Murah dan Terjangkau", Jurnal Hukum, Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No. 2 Vol. 14 April 2007, hlm. 283,  
https://media.neliti.com/media/publications/83234-ID-implikasi-pasal-pasal-pelindung-the-
trip.pdf, diakses pada 21 November 2017. 

56Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2016, hlm. 39.  
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menyiapkan pembuatan obat generik bagi obat yang sudah dipatenkan, 

lima tahun sebelum perlindungan paten obat tersebut berakhir. Provisi 

Bolar juga mengizinkan perusahaan generik lokal untuk melakukan 

pengujian dan mempersiapkan produksi versi generik dari obat yang 

dipatenkan dengan tujuan untuk mendapatkan izin edar obat generik 

tersebut. Jika obat generik dapat dipasarkan secara efektif, obat tersebut 

dapat menurunkan harga obat paten yang terbukti lebih mahal 

dibandingkan versi generiknya.57 Pasal 167 huruf (b) adalah bagian dari 

Undang-undang Paten Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan 

ketersediaan dan keterjangkauan produk farmasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat luas. 

D. Produk Farmasi 

Farmasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris pharmacy dan 

bahasa Yunani pharmakon yang berarti obat. Ini merupakan salah satu 

bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu 

kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung jawab memastikan 

efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik 

farmasi termasuk praktik farmasi tradsional seperti peracikan dan 

penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang 

berhubungan dengan layanan terhadap pasien (patient care) di antaranya 

layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan 

                                            
57Tomi Suryo Utomo (2), Op. Cit., hlm. 286. 
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penyediaan informasi obat.58 Alfonso R. Gennaro mendefinisikan farmasi 

sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat, 

dari sumber alam atau sintetik yang sesuai, untuk disalurkan dan digunakan 

pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi mencakup 

pengetahuan mengenai identifikasi, penilahan (selection), aksi, 

farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, dan pembakuan 

bahan obat (drugs) dan sediaan obat (medicine).59 Produk farmasi berarti 

adanya produk obat-obatan yang diproduksi oleh suatu perusahaan 

farmasi.  

Definisi produk farmasi yang dimaksud dalam Undang–undang Paten 

termuat dalam penjelasan Pasal 93 Ayat (1) yang mengatur bahwa, “Produk 

farmasi antara lain bahan pembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit.” 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa produk farmasi yang dapat 

dilindungi paten tidak terbatas pada obat–obatan saja, namun termasuk 

alat untuk mendiagnosis penyakit.60 Dengan kata lain, alat untuk 

mendiagnosis penyakit adalah alat untuk menentukan jenis penyakit 

dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya. 

Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosis pengobatan, 

melunakkan, menyebuhkan atau mecegah penyakit pada manusia atau 

                                            
58Info Obat Indonesia, Farmasi, Obat dan Obat Herbal Indonesia, 9 November 

2013, https://farmasiindonesia.com/2013/11/09/farmasi-obat-dan-obat-herbal-indonesia/, 
diakses pada tanggal 20 November 2017. 

59Alfonso R. Gennaro, 1990, Remington’s Pharmaceutical Sciences, Mack 
Publishing Co, Pennsylvania, p. 27. 

60Menurut KBBI, diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti 
(memeriksa) gejala-gejalanya. KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diagnosis, 
diakses pada 21 November 2017. 
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hewan. Pengertian lain dari obat adalah semua bahan tunggal atau 

campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam 

maupun bagian luar guna mencegah, meringankan, maupun 

menyembuhkan penyakit.61 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah industri 

obat jadi dan industri bahan baku obat.62 Definisi dari obat jadi adalah 

sediaan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk 

memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.63 Sedangkan yang dimaksud 

dengan bahan baku obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun yang 

tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar 

mutu sebagai bahan farmasi.64 

Undang–undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi, 

mendefinisikan obat dalam Pasal 2 huruf b adalah obat yang dibuat dari 

bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan 

obat sintesis. Sedangkan Pasal 2 huruf d, alat kesehatan adalah alat-alat 

yang diperlukan bagi pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan 

                                            
61Syamsuni, 2006, Ilmu Resep, EGC, Jakarta, hlm.14. 
62Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, Pasal 1 
Ayat (1) angka 3. 

63Ibid., Pasal 1 Ayat (1) angka 1. 
64Ibid., Pasal 1 Ayat (1) angka 2. 
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pembuatan obat. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang–undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, 

bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Undang–undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memberi definisi obat dalam Pasal 1 

angka 7 yang menyatakan obat adalah bahan atau paduan bahan, 

termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau 

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan 

dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan alat kesehatan adalah 

instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat 

yang digunakan untuk mecegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan 

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada 

manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.  

Sediaan farmasi dapat tersedia di masyarakat akibat adanya usaha-

usaha dalam bidang distribusi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. 

Swasta sendiri dalam hal ini merupakan Industri Farmasi yang merupakan 

badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan 

kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dan pedagang besar farmasi 

yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin 

untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat 

dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di 

mana pedagang besar farmasi berfungsi untuk pengadaan, penyimpanan, 

penyaluran obat/bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan.65 Adanya pengadaan obat dan/atau bahan obat 

memberi peluang masuknya produk luar negeri melalui impor sehingga 

pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia 

yang memberi definisi obat adalah obat jadi yang termasuk produk biologi, 

yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk 

memengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan 

peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selain itu, 

legitimasi terhadap obat impor diatur dalam peraturan ini yang menyatakan 

bahwa obat impor adalah obat yang dibuat oleh Industri Farmasi luar negeri 

dalam bentuk produk jadi atau produk ruahan66 dalam kemasan primer 

yang akan diedarkan di Indonesia. 

Upaya kompensasi terhadap Industri Farmasi yang melakukan kegiatan 

Research and Development dalam menghasilkan produk farmasi dalam 

bentuk perlindungan paten. Obat yang dilindungi paten adalah obat yang 

mendapatkan perlindungan paten berdasarkan undang-undang paten yang 

berlaku di Indonesia, yang produksi dan penjualannya oleh pihak lain harus 

                                            
65Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1148/Menkes/Per/VI/2011 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedagang Besar Farmasi. 

66Produk Ruahan adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan 
kegiatan pengemasan untuk menjadi produk. Lihat Pasal 1 angka 20 Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan 
Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. 
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berdasar atas izin/lisensi yang disertai pemberian kompensasi kepada 

inventor atau dalam hal ini Industri Farmasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem 

norma.67 Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, 

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi 

hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau 

salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam hal 

ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai tinjauan impor 

paralel paten terhadap produk farmasi berdasarkan Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2016 dengan kajian normatif atas muatan normatif dari Undang-

undang Paten guna menjawab isu hukum yang ada.  

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini mengguanakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

Undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).  

1. Pendekatan Undang-undang;  

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang 

                                            
67Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada 

Media, Jakarta, hlm. 35. 
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sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk 

mempelajari dan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara 

satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara suatu 

undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan 

undang-undang.68  

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual dilakukan untuk mencari konsep-konsep 

yang berkaitan dengan masalah yang dikaji jika konsep tersebut tidak 

terdapat dalam perundang-undangan. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum, ekonomi dan farmasi. 

Pendekatan konseptual ini dimaksudkan untuk memahami secara 

mendalam makna atau konstruksi hukum yang ada dalam perundang-

undangan, misalnya konsep exhaustion of rights.  

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian 

yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier.  

1. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan 

rumusan masalah penelitian ini. Bahan hukum primer yang penulis 

gunakan di dalam penelitian ini yakni Undang-undang Nomor 13 

                                            
68Ibid., hlm. 133. 
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Tahun 2016 Tentang Paten, Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Doha Declaration; 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak 

mengikat tetapi erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan 

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 

yang merupakan hasil olah pikir para pakar atau ahli dalam bidang 

hukum, ekonomi dan farmasi yang akan memberikan petunjuk ke 

mana penelitian ini akan mengarah. Bahan hukum sekunder tersebut 

terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, dan karya 

ilmiah lainnya yang mengulas tentang impor paralel terhadap produk 

farmasi yang dilindungi paten;  

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan dan konfirmasi terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, wawancara dan seterusnya. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan teknik studi 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara 

mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dikaji dan dilengkapi dengan wawancara 

untuk mengkonfirmasi kesesuaian penafsiran; 
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2. Bahan Hukum Sekunder dan tersier dikumpulkan dengan teknik 

studi kepustakaan (Library Research). 

E. Analisis Bahan Hukum  

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Doha 

Declaration. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal hukum, artikel, hasil 

penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang mengulas tentang impor paralel 

terhadap produk farmasi yang dilindungi paten. Bahan hukum tersier, yaitu 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, wawancara dan seterusnya yang 

berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini akan diolah dan dianalisis 

berdasarkan analisis muatan untuk menghasilkan preskripsi dari rumusan 

masalah penelitian ini.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Pengadaan Produk 

Farmasi 

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo visi pemerintahan 

Indonesia tertuang dalam Nawacita yang salah dua butirnya terkait dengan 

kebijakan Presiden dalam hal ekonomi, yakni “meningkatkan produktivitas 

rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan “mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik.” Terkait implementasi visi pemerintahan Nawacita 

tersebut, pemerintah melaksanakan langkah strategis guna mencapai visi 

tersebut dengan cara:69 

1. penyederhanaan prosedur;  

2. penurunan biaya; dan  

3. percepatan waktu penyelesaian.  

Terkait impor produk farmasi berupa obat-obatan, kebijakan pemerintah 

Indonesia merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan 

Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan 

BPOM No. 30 Tahun 2017). Produk farmasi berupa obat-obatan yang dapat 

                                            
69Riati Anggriani, 2018, Ceramah: “Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM 

Nomor 29 dan 30 Tahun 2017”, Jakarta, hlm. 3, https://e-
bpom.pom.go.id/etc/doc/Materi_Sosialisasi_Perka_BPOM_29_dan_30.pdf, diakses pada 
22 Maret 2018. 
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dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (impor) untuk diedarkan adalah 

obat yang telah memiliki izin edar dan harus memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang impor.  

Untuk memenuhi tersedianya produk farmasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembebasan 

Bea Masuk diberikan atas impor obat-obatan yang diimpor dengan 

menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan 

masyarakat.70 Anggaran pemerintah tersebut meliputi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD).71 Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 102/PMK.04/2007, impor obat yang dibiayai dengan menggunakan 

anggaran pemerintah yang meliputi anggaran APBN dan APBD 

dilaksanakan oleh: 

1. departemen/lembaga pemerintah non departemen yang terkait 

dengan penanganan program kesehatan; 

2. dinas yang menangani bidang kesehatan; 

3. rumah sakit; atau 

4. pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak kerja antara 

departemen/lembaga pemerintah non departemen dengan pihak 

ketiga. 

                                            
70Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 

Kepabeanan, Pasal 25 Ayat (1) huruf n. 
71Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2007, 

Pasal 2 Ayat (1). 
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Setelah berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)72 terdapat 

beberapa perubahan pada sistem perdagangan, di antaranya yaitu: 

1) Prosedur bea cukai lebih sederhana 

Salah satu poin utama MEA, yaitu free flow of goods yang berarti 

tidak ada hambatan tarif, selain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

juga akan melaksanakan ASEAN Single Window sehingga akan 

mempermudah segala proses ekspor impor antar negara ASEAN; 

2) Adanya sistem self-certification 

Sistem self certification adalah sistem yang memungkinkan 

pengekspor menyatakan keaslian produk mereka sendiri dan 

menikmati tarif preferensial. Hal ini disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2013 

Tanggal 9 Desember 2013 Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk. 

Untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk atas impor obat, maka 

importir sebagaimana yang telah disebutkan di atas harus mengajukan 

permohonan pembebasan Bea Masuk kepada Menteri Keuangan Republik 

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,73 yang kemudian 

memberikan persetujuan atau penolakan.  

                                            
72Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibentuk untuk mewujudkan integritas 

ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika 
pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari 
kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan 
berkelanjutan, https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-
ASEAN-(MEA).aspx, diakses pada 8 April 2018. 

73Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 04/2007, 
Pasal 4 Ayat (1). 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen) 

mengatur mengenai perlindungan konsumen yang diberikan oleh negara 

terhadap konsumen dikarenakan mengkonsumsi obat-obatan serta sanksi-

sanksi yang dapat diberikan kepada importir obat yang telah merugikan 

konsumen. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, tujuan dari perlindungan ini adalah: 

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa; 

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha menangani pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyaman, kemanan, dan keselamatan konsumen. 
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1. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang 

Mengatur Impor Produk Farmasi 

Peraturan atas impor produk obat-obatan diatur pula dalam 

beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Undang-undang ini membahas mengenai upaya kesehatan, 

sediaan farmasi, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan 

alat kesehatan, serta pengamanan zat adiktif. Sediaan farmasi 

adalah hal yang terkait dengan ketersediaan obat, bahan obat, obat 

tradisional, dan juga kosmetika. Terkait dengan impor obat-obatan, 

dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan 

seluruh fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat 

untuk memeroleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Seperti 

yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-

undang Kesehatan) mengatur bahwa “ketersediaan, pemerataan, 

dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial” 

merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah menyusun 

daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi 

kepentingan masyarakat.74 Ketentuan ini diimplementasikan dalam 

                                            
74Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

Pasal 40 Ayat (1). 
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Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/659/2017 Tentang Formularium Nasional yang 

mengatur tentang kewajiban tiap-tiap fasilitas kesehatan publik untuk 

menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan untuk menjamin 

aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau 

dalam jenis dan jumlah yang cukup.  

Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan 

dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan masyarakat 

terpenuhi. Dalam hal pengamanan dan penggunaan sediaan 

farmasi, Undang-undang Kesehatan dalam Pasal 98 Ayat (3) 

mengatur bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, 

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat 

kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dalam hal 

pengedaran produk farmasi dan alat kesehatan, hanya dapat 

diedarkan setelah mendapat izin edar setelah memenuhi 

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan. 

Ketentuan mengenai penerbitan izin edar produk obat, diatur dengan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana 

Registrasi Obat. Peraturan ini mengatur mengenai perlindungan 

masyarakat dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, 
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suplemen makanan, dan makanan yang secara ilmiah tidak 

memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. 

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan 

menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat 

memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah 

khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang 

berfungsi sebagai fasilitator perdagangan harus dapat membuat 

proses bisnis dan regulasi yang dapat mengantisipasi 

perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan 

pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih 

murah. Dalam menjalankan tugasnya, DJBC memiliki fungsi yaitu:75 

1) melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang 

berbahaya dan memberantas penyelundupan (community 

protector); 

2) melindungi industri di dalam negeri dari masuknya barang-

barang impor yang membuat persaingan yang tidak sehat 

(industrial assistance); 

3) memberikan fasilitas perdagangan dan mendorong 

kelancaran lalu lintas barang (trade facilitator); 

                                            
75Soma Baskoro dalam Ternyata Bea Cukai itu Keren, 

http://www.beacukai.go.id/berita/ternyata-bea-cukai-itu-keren.html, diakses pada 26 Maret 
2018. 
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4) memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara 

maksimal untuk kepentingan penerimaan uang negara 

(revenue collector).  

Tarif atau Bea merupakan kebijakan pembebanan pajak atas 

barang-barang impor atau barang yang masuk ke Indonesia. 

Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan 

negara dalam bentuk devisa. Tujuan utama dari pembebanan tarif 

atau biaya atas barang-barang impor adalah untuk melindungi 

industri dalam negeri di tengah-tengah serbuan produk impor. 

Dengan masuknya produk-produk impor menambah persaingan 

dalam penjualan barang dan jasa, maka dari itu pemerintah perlu 

menetapkan kebijakan atas barang impor yakni dengan kebijakan 

tarif. Adanya pengenaan tarif ini menyebabkan harga barang impor 

menjadi lebih mahal. Kondisi ini diharapkan agar masyarakat tidak 

membeli produk-produk impor dan lebih memilih produk dalam 

negeri. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea 

Cukai, Robert Leonard Marbun,76 menuturkan obat-obatan termasuk 

jenis barang yang dibatasi impornya sehingga barang yang masuk 

harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan 

dan BPOM. 
  

                                            
76Bambang Priyo Jatmiko, 2017, Ini Cara Impor Obat untuk Penyakit Langka agar 

Tak Tertahan di Bea Cukai, 
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/02/090900626/ini.cara.impor.obat.untuk.peny
akit.langka.agar.tak.tertahan.di.bea.cukai, diakses pada 20 Maret 2018. 
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Kasubsi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai XX KPBC Tipe 

Madya Pabean B Makassar, Abdul Gafur, menuturkan bahwa 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan impor barang tidak memiliki peraturan khusus untuk 

tiap jenis komoditi, namun merujuk kepada peraturan teknis yang 

dikeluarkan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap 

jenis komoditi yang menjadi objek impor. Obat misalnya, DJBC 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan impor obat merujuk 

kepada Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan 

Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.  

DJBC memerhatikan dan memeriksa kelengkapan persyaratan 

administratif, kepabeanan, dan Pajak Dalam Rangka Impor yang 

dilakukan importir melalui portal Indonesia National Single Window 

(INSW)77. Apabila dalam prosesnya ada persyaratan yang tidak 

dipenuhi, maka DJBC tidak akan mengeluarkan surat keputusan 

untuk custom clearance dan cargo release terhadap objek impor.78 

Pembebasan Bea Masuk adalah peniadaan pembayaran Bea 

Masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

                                            
77Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single 
Window, Pasal 1 angka 2, Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut 
dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu 
penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and 
information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single 
synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara 
tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-
making for custom release and clearance of cargoes). 

78Wawancara dengan Abdul Gafur, Kasubsi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 
XX KPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, pada 10 April 2018. 
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undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pasal 25 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 

mengatur mengenai hal ini, yaitu pembebasan Bea Masuk yang 

bersifat mutlak, artinya jika persyaratan yang diatur dalam pasal ini 

dipenuhi maka barang yang diimpor tersebut diberi pembebasan. 

Berdasarkan Pasal 25, pembebasan Bea Masuk untuk produk 

farmasi diberikan atas impor obat-obatan yang diimpor dengan 

menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi 

kepentingan masyarakat. Bagi importir yang melakukan impor dari 

negara yang melakukan kerjasama internasional baik bilateral, 

regional maupun multilateral dengan Indonesia dikenakan tarif 

preferensi berdasarkan nilai Bea Masuk yang ditentukan dalam 

perjanjian Internasional.  

Tarif preferensi adalah tarif bea masuk berdasaran perjanjian 

atau kesepakatan internasional yang besarnya sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan berserta 

perubahannya. Salah satu perjanjian mengenai Penetapan Tarif 

Preferensi adalah perjanjian mengenai penetapan bea masuk dalam 

rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).79 Perjanjian ini 

merupakan kesepakatan antar negara-negara anggota ASEAN 

dalam rangka menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam 

                                            
79Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

178/PMK.04/2013 Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema Asean Trade in 
Goods Agreement (ATIGA) Dengan Mengunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self 
Certification), Pasal 1 Angka 5. 
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rangka mendukung pelaksanaan perdagangan barang antar negara 

ASEAN yang menyepakati angka bea masuk 0% dari nilai objek 

impor. Nilai bea masuk ini berlaku pada importir yang mengimpor 

barang hanya yang dari negara anggota ASEAN. Di luar negara 

anggota ASEAN, bisa saja mengunakan tarif preferensi lain, atau 

mengunakan tarif Most Favoured Nation.80  

Kemudian, terkait impor produk farmasi berupa obat-obatan yang 

diberikan pembebasan atas Bea Masuk impor obat-obatan yang 

dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang 

diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Anggaran pemerintah 

tersebut yakni APBN atau APBD.81 Instansi terkait yang dapat 

melakukan impor obat yang diberikan pembebasan Bea Masuk 

diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

102/PMK.04/2007. 

Pihak ketiga yang memasukkan obat ke Indonesia berdasarkan 

perjanjian/kontrak kerja antara departemen/lembaga pemerintah 

                                            
80Wawancara dengan Abdul Gafur, Kasubsi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 

XX KPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, pada 10 April 2018. Most Favoured Nations 
(MFN) atau prinsip non diskriminasi adalah komponen dasar dari setiap persetujuan WTO 
yaitu GATT 1994, GATS (General Agreement on Trade in Services) dan TRIPs (Trade 
Related of Intellectual Property Rights). Prinsip MFN pada dasarnya mewajibkan semua 
negara anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi diantara produk yang berasal 
dari negara anggota WTO lainnya terkait dengan tarif, pajak internal dan peraturan 
nasional, FX. Joko Priyono, “Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya dalam 
World Trade Organization (WTO)”, Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro, Jilid 42, Nomor 4 Tahun 2013, hlm. 593-594, 
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13141, diakses pada tanggal 13 
April 2018.  

81Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2007 
Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Obat-obatan yang Dibiayai dengan 
Menggunakan Anggaran Pemerintah yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Masyarakat, 
Pasal 2 Ayat (2). 
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nondepartemen dengan pihak ketiga tersebut harus dilakukan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

Kemudian, dalam hal terkait impor obat dalam bentuk bahan baku 

untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia, maka sesuai dengan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 

2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan 

ke Dalam Wilayah Indonesia, yang berhak melakukan impor adalah 

Industri Farmasi yang mendapat persetujuan dari Kepala BPOM 

dalam bentuk SKI Border atau SKI Post Border yang ditujukan hanya 

untuk kebutuhan produksi sendiri dan tidak untuk didistribusikan. 

Untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk atas impor obat, maka 

importir sebagaimana yang telah disebutkan di atas harus 

mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk kepada Menteri 

Keuangan Republik Indonesia melalui Direktrorat Jenderal Bea dan 

Cukai, yang kemudian memberikan persetujuan atau penolakan.82 

d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan 

Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia 

Ketentuan untuk importasi obat ke dalam wilayah Indonesia 

diatur dengan Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017. Peraturan ini 

mengakomodir kebijakan pemerintah dalam rangka memperlancar 

arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan 

                                            
82Ibid., Pasal 5 Ayat (1). 
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cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window 

(INSW) yang berisikan ketentuan-ketentuan menganai syarat dan 

prosedur importasi produk farmasi, format Surat Keterangan Impor 

Border (selanjutnya disebut SKI Border),83 Surat Keterangan Impor 

Post Border (SKI Post Border),84 maupun daftar produk farmasi yang 

dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia. Penyelia 

Fungsioner Farmasi dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Makassar, Arman Jaelani menuturkan,85 perhatian 

utama dari kebijakan BPOM adalah keamanan obat dan makanan 

yang dikonsumsi rakyat Indonesia, oleh karena itu BPOM dengan 

tegas mensyaratkan importir obat paten yang masuk ke wilayah 

Indonesia telah memiliki izin edar terhadap obat yang menjadi objek 

impor, memenuhi ketentuan bidang impor, dan mendapat 

persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan Impor 

(SKI) yang hanya berlaku untuk satu kali pemasukan.  

Ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 6 diatur bahwa yang berhak 

memasukkan obat impor dalam bentuk obat jadi untuk masuk 

                                            
83Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 

Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah 
Indonesia, Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa Surat Keterangan Impor Border yang 
selanjutnya disingkat SKI Border adalah surat persetujuan pemasukan obat dan obat 
tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk 
kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release). 

84Ibid., Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa Surat Keterangan Impor Post Border 
yang selanjutnya disebut SKI Post Border adalah surat persetujuan pemasukan obat kuasi, 
kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam 
rangka pengawasan peredaran obat dan makanan. 

85Wawancara dengan Arman Jaelani, Penyelia Fungsioner Farmasi dan Makanan 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, pada 8 April 2018. 
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wilayah Indonesia adalah pemegang izin edar atau kuasanya dalam 

hal ini Industri Farmasi pemegang izin edar atau Pedagang Besar 

Farmasi yang mendapat kuasa dari pemegang izin edar sebagai 

pelaksana impor obat, dengan pelulusan mutu obat sebelum beredar 

tetap dilakukan oleh industri farmasi selaku pemohon izin edar.86 

Dalam Pasal 2 Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 diatur bahwa 

obat dan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diedarkan merupakan obat dan makanan yang telah 

memiliki izin edar. Selain harus memiliki izin edar, impor produk 

tersebut juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang impor.  

Pihak yang melakukan impor terhadap produk farmasi wajib 

mendapat persetujuan dari kepala BPOM dalam bentuk SKI Border 

bagi Industri Farmasi atau pedagang besar farmasi yang mengimpor 

obat dan obat tradisional ke Indonesia dan SKI Post Border bagi 

Industri Farmasi dan pedagang besar farmasi yang mengimpor obat 

kuasi,87 kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke 

Indonesia. SKI Border atau SKI Post Border hanya berlaku untuk 

                                            
86Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 

Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah 
Indonesia, Pasal 6. 

87Republik Indonesia, Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017, Pasal 1 angka 11. 
Obat kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk 
mengatasi keluhan ringan. Pasal 1 angka 11 Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017. 



 
 

58 
 

satu kali pemasukan/impor. Selain harus memiliki izin edar, obat 

yang diimpor harus memiliki masa simpan paling sedikit:88 

1) 1/3 (satu pertiga) dari masa simpan untuk obat tradisional, 

obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika; 

2) 9 (Sembilan) bulan sebelum batas kadaluwarsa, untuk produk 

biologi; dan 

3) 2/3 (dua pertiga dari masa simpan, untuk obat dan pangan 

olahan. 

Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang ingin 

mengajukan permohonan SKI Border atau SKI Post Border harus 

melakukan pendaftaran pemohon secara daring89 melalui laman 

http://www.pom.go.id atau melalui laman http://www/e-

bpom.pom.go.id atau portal INSW untuk proses secara single 

submission. Pemohon wajib melakukan entry data secara daring dan 

mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi e-bpom atau 

portal INSW untuk proses single submission. Dokumen pendukung 

yang diunggah adalah hasil pemindaian:90 

1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau 

kuasa direktur bermaterai cukup; 

2) Asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup; 

                                            
88Ibid., Pasal 4. 
89Ibid., Pasal 9 Ayat (1). 
90Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 

Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah 
Indonesia, Pasal 9 Ayat (3). 
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3) Asli Angka Pengenal Importir (API); 

4) Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

5) Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

6) Asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta 

Umum oleh Notaris, dalam hal pemohon SKI Border atau SKI 

Post Border merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk 

mengimpor; dan 

7) Daftar HS Code komoditi yang akan diimpor; 

8) Akta Notaris perjanjian kerjasama.91 

Pemindaian dokumen pendukung di atas kemudian diverifikasi 

oleh Bea Cukai secara berkala setiap akan dilakukan impor produk 

farmasi, apabila ada yang tidak terpenuhi, maka bea cukai akan 

menunda pengeluaran surat keputusan custom clearance dan cargo 

release. Untuk permohonan pendaftaran SKI Border Obat, selain 

harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di atas, 

juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian asli izin Industri 

Farmasi. Verifikasi berkas pendaftaran permohonan dilakukan 

secara daring, dan dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan 

benar, pemohon SKI Border atau SKI Post Border akan mendapat 

nama pengguna (username) dan kata sandi (password). 

Pendaftaran pemohon SKI Border atau SKI Post Border hanya 

                                            
91Republik Indonesia, User Manual e-BPOM Untuk Importir Versi 2.1, hlm. 9, 

https://e-bpom.pom.go.id/etc/doc/[000315]%20UM-e-BPOM%20(Importir)-BPOM-2.1.pdf, 
diakses pada 23 Maret 2018. 
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dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data 

Pemohon SKI Border atau SKI Post Border. Nama pengguna dan 

kata sandi merupakan data rahasia perusahaan dan 

penyalahgunaan nama pengguna dan kata sandi merupakan 

tanggung jawab perusahaan sepenuhnya. BPOM juga mengunggah 

tata cara pendaftaran (User Manual) pemohon SKI Border atau SKI 

Post Border dan perubahan data pemohon SKI Border atau SKI Post 

Border yang dapat diunduh oleh pemohon melalui laman https://e-

bpom.pom.go.id/etc/doc/[000315]%20UM-e-BPOM%20(Importir)-

BPOM-2.1.pdf.   

Setelah pendaftaran pemohon SKI Border atau SKI Post Border 

selesai, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan SKI Border atau 

SKI Post Border yang diakukan secara daring, namun bagi balai 

besar/BPOM seluruh Indonesia yang belum terkoneksi dengan 

sistem INSW, permohonan SKI Border atau SKI Post Border dapat 

dilakukan secara manual/luring.92 Pemohon SKI Border atau SKI 

Post Border wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

untuk mendapatkan Nomor Aju93 sebagai awal perhitungan Service 

                                            
92Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 

Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah 
Indonesia, Pasal 24 Ayat (5). 

93Ibid., Pasal 1 angka 17, Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem 
pada setiap permohonan SKI Border atau SKI Post Border. 
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Level Arrangement.94 Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat 

paling banyak 20 (dua puluh) item produk. Permohonan SKI Border 

atau SKI Post Border yang dilakukan secara daring, wajib dilengkapi 

dengan dokumen elektronik sebagai berikut:95 

1) persetujuan izin edar; 

2) sertifikat analisis; dan 

3) faktur (invoice). 

Pemasukan obat, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen 

kesehatan berupa produk ruahan, selain harus melampirkan izin 

edar, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan impor dalam 

bentuk produk ruahan. Sertifikat analisis paling sedikit harus memuat 

nama produk, parameter uji sesuai dengan ketentuan, hasil uji, 

metode analisa, nomor batch/nomor lot/ kode produksi, tanggal 

produksi, dan tanggal kadaluwarsa.  

Pemohon SKI Border atau SKI Post Border bertanggung jawab 

terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen 

permohonan SKI Border atau SKI Post Border yang diunggah 

melalui laman aplikasi e-bpom.96 Dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) hari kerja setelah dokumen diterima, dokumen permohonan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dievaluasi untuk 

mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan 

                                            
94Ibid., Pasal 1 angka 7, Service Level Arrangement adalah tingkat layanan waktu 

penerbitan keputusan pemberian atau penolakan SKI Border atau SKI Post Border. 
95Ibid., Pasal 15 Ayat (1), (3), dan (4). 
96Ibid., Pasal 22. 
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keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan 

persetujuan atau penolakan.97 Persetujuan permohonan SKI Border 

atau SKI Post Border diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak 

memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) dalam batas 

waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja. SKI Border atau SKI Post 

Border dapat dicetak oleh pemohon SKI Border atau SKI Post Border 

atau instansi lain yang berkepentingan melalui INSW.98 Sementara 

untuk kebutuhan obat yang mendesak untuk perseorangan, Staf 

Seksi Layanan Informasi Publik Balai Besar Pengawas Obat dan 

makanan di Makassar, Ina Tanujaya menyarankan pasien penyakit 

langka maupun konsumen menggunakan peraturan khusus yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM yang disebut 

Special Access Scheme (SAS).99 Untuk kepentingan pengobatan 

perseorangan dengan pemasukan obat tanpa izin edar dari luar 

negeri dan dikirim melalui pos/jasa pengiriman barang, konsumen 

dapat mengajukan izin SAS kepada kementerian kesehatan dengan 

sepengetahuan kepala BPOM. Setelah mendapatkan izin ini, 

petugas Bea Cukai dapat melepaskan obat objek impor tersebut. 

 

                                            
97Ibid., Pasal 23 Ayat (1). 
98Ibid., Pasal 24 Ayat (1) dan (3). 
99Wawancara dengan Ina Tanujaya, Staf Seksi Layanan Informasi Publik Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, pada 8 April 2018. 
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Gambar 1. Alur Proses Permohonan SKI 
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Gambar 2. Format Surat Keterangan Impor 
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e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi 

Industri farmasi yang ingin melakukan kegiatan pembuatan obat 

atau bahan obat harus mendapat izin industri farmasi dari Direktur 

Jenderal Bidang Pembinaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut 

Direktur Jenderal). Persyaratan untuk memeroleh izin industri 

farmasi diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang 

Industri Farmasi yang terdiri atas: 

1) berbadan usahan berupa perseroan terbatas; 

2) memiliki rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat; 

3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

4) memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker 

Warga Negara Indonesia masing-masing sebagai 

penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan 

pengawasan mutu; dan 

5) komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung 

atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang kefarmasian.  
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Untuk memeroleh izin industri farmasi diperlukan persetujuan 

prinsip yang diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.100 

Persetujuan prinsip diberikan oleh Direktur Jenderal setelah 

pemohon memeroleh persetujuan Rencana Induk Pembangunan 

(RIP) dari Kepala BPOM. Setelah permohonan persetujuan prinsip 

telah diberikan, pemohon dapat langsung melakukan persiapan, 

pembangunan, pengadaan, pemasangan, dan instalasi peralatan, 

termasuk produksi percobaan dengan memerhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pemohon yang telah selesai 

melaksanakan tahap persetujuan prinsip dan memenuhi persyaratan 

dari Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 dapat mengajukan 

permohonan izin industri farmasi yang telah ditandatangani oleh 

direktur utama dan apoteker penanggung jawab pemastian mutu 

kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala BPOM 

dan kepala dinas kesehatan provinsi setempat dengan disertai 

dokumen pelengkap sebagai berikut:101 

1) fotokopi persetujuan prinsip Industri Farmasi;  

2) Surat Persetujuan Penanaman Modal untuk Industri Farmasi 

dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman 

Modal Dalam Negeri; 

                                            
100Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Pasal 6 Ayat (1) dan (2). 
101Ibid., Pasal 13 Ayat (2). 
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3) daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan; 

4) jumlah tenaga kerja dan kualifikasinya;  

5) fotokopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan/Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan; 

6) rekomendasi kelengkapan administratif izin industri farmasi 

dari kepala dinas kesehatan provinsi; 

7) rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOB dari Kepala 

BPOM; 

8) daftar pustaka wajib seperti Farmakope Indonesia edisi 

terakhir; 

9) asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari masing-

masing apoteker penanggung jawab produksi, apoteker 

penanggung jawab pengawasan mutu, dan apoteker 

penangung jawab pemastian mutu; 

10) fotokopi surat pengangkatan bagi masing-masing apoteker 

penanggung jawab produksi, apoteker penanggung jawab 

pengawasan mutu, dan apoteker penanggung jawab 

pemastian mutu dari pimpinan perusahaan; 

11) fotokopi ijazah dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 

dari masing-masing apoteker penanggung jawab produksi, 

apoteker penanggung jawab pengawasan mutu dan apoteker 

penanggung jawab pemastian mutu; dan 
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12) surat pernyataan komisraris dan direksi tidak pernah terlibat, 

baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran 

perundang-undangan di bidang kefarmasian. 

Setelah menerima rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOB 

dari hasil verifikasi Kepala BPOM dan rekomendasi pemenuhan 

persyaratan administratif dari kepala dinas kesehatan provinsi 

setempat, Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja menerbitkan izin industri farmasi kepada pemohon. Izin 

industri farmasi berlaku untuk seterusnya selama Industri Farmasi 

yang bersangkutan masih berproduksi dan memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan.102 Dalam hal perjanjian dengan 

perorangan atau badan usaha yang memiliki hak kekayaan 

intelektual, Industri Farmasi dapat melakukan perjanjian lisensi 

dengan perorangan atau badan hukum yang memiliki hak kekayaan 

intelektual di bidang obat dan/atau bahan obat untuk membuat obat 

dan/atau bahan obat yang dalam perjanjian lisensi tersebut harus 

memuat ketentuan bahwa izin edar obat yang diperjanjikan dimiliki 

oleh Industri Farmasi dalam hal ini sebagai licensee.  

f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan 

Tata Laksana Registrasi Obat 

                                            
102Ibid., Pasal 16 Ayat (1). 
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Bagi Industri Farmasi yang akan melakukan impor produk obat 

ke Indonesia, wajib melakukan registrasi obat untuk mendapatkan 

izin edar di Indonesia kepada BPOM dengan merujuk kepada 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata laksana 

Registrasi Obat (selanjutnya disebut PerKa BPOM No. 24 Tahun 

2017) yang mengatur bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah 

Indonesia wajib memiliki izin edar dengan cara melakukan registrasi 

yang diajukan kepada Kepala BPOM. Registrasi obat dapat 

dilakukan untuk obat produksi dalam negeri dan obat impor. 

Registrasi obat impor dapat berupa:103 

1) obat impor dalam bentuk Produk Ruahan; atau  

2) obat impor dalam bentuk produk jadi. 

Registrasi obat impor hanya dapat dilakukan oleh pendaftar yang 

mendapatkan persetujuan tertulis dari Industri Farmasi di luar negeri. 

Registrasi obat impor secara bertahap harus dilakukan alih teknologi 

untuk dapat diproduksi di dalam negeri. Alih teknologi dapat 

diberikan kepada perwakilan Industri Farmasi luar negeri di 

Indonesia atau Industri Farmasi lain di Indonesia berdasarkan 

kesepakatan antara pemilik dan penerima teknologi. Kesepakatan 

antara pemilik dan penerima teknologi disepakati melalui perjanjian 

                                            
103Republik Indonesia, Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 Tentang 

Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Pasal 11 Ayat (1). 
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lisensi. Lisensi adalah pelimpahan hak dan wewenang penggunaan 

hasil penelitian dan pengembangan yang menyangkut khasiat, 

keamanan, mutu dan alih teknologi dalam pembuatan, dan/atau 

penggunaan nama dagang serta penjualan suatu obat. Izin edar 

adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di 

wilayah Indonesia. Obat yang mendapat izin edar harus memenuhi 

kriteria berikut:104 

1) khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai 

dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti 

lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan; 

2) mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang 

ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan 

CPOB105 dan dilengkapi dengan bukti yang sahih; dan  

3) informasi produk dan label yang berisi informasi lengkap, 

objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin 

penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. 

Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, 

khusus untuk psikotropika baru, harus memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia 

dan khusus obat program kesehatan nasional, harus sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah 

                                            
104Ibid., Pasal 4 Ayat (1) dan (2). 
105Ibid., Pasal 1 angka 23. Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya 

disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu 
obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. 
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penyelenggara program kesehatan nasional. Registrasi obat impor 

diutamakan untuk: 

1) obat program kesehatan nasional; 

2) obat penemuan baru; dan/atau 

3) obat yang dibutuhkan tetapi tidak dapat diproduksi di dalam 

negeri. Obat penemuan baru yang dimaksud di atas adalah 

obat yang masih dalam perlindungan paten atau obat 

originator.106 

Registrasi obat impor harus obat yang dibutuhkan tetapi tidak 

dapat diproduksi di dalam negeri dan harus dilengkapi dengan 

justifikasi bahwa obat yang bersangkutan tidak dapat diproduksi di 

Indonesia. Registrasi obat impor hanya dapat dilakukan oleh 

pendaftar yang mendapatkan persetujuan tertulis dari Industri 

Farmasi di luar negeri dalam bentuk lisensi, kecuali pendaftar 

merupakan afiliasi dari perusahaan induk. Registrasi obat lisensi 

dilakukan oleh pendaftar yang telah mendapatkan penunjukan dari 

pemberi lisensi dan memenuhi ketentuan:107 

1) memiliki izin industri farmasi; 

2) memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai dengan 

jenis dan bentuk sediaan yang diregistrasi; dan 

3) memiliki dokumen perjanjian lisensi. 

                                            
106Ibid., Pasal 13 Ayat (2) mengatur bahwa obat originator merupakan obat yang 

pertama kali diberi izin edar di Indonesia berdasarkan data lengkap khasiat, keamanan, 
dan mutu.  

107Ibid., Pasal 18 Ayat (2). 
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 Dokumen perjanjian lisensi paling sedikit harus memuat 

mengenai informasi hal-hal yang dilisensikan dan masa berlaku 

lisensi.108 Khusus untuk obat yang dilindungi paten, registrasi obat 

dengan zat aktif yang dilindungi paten di Indonesia hanya dapat 

dilakukan oleh pendaftar pemilik hak paten atau pendaftar yang 

ditunjuk oleh pemilik hak paten dan dibuktikan dengan sertifikat 

paten.109 Permohonan izin edar terdiri dari tahap praregistrasi dan 

tahap registrasi yang diajukan oleh pendaftar secara tertulis kepada 

kepala BPOM dengan melampirkan dokumen praregistrasi dan 

dokumen registrasi serta dikenai biaya PNBP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dokumen 

praregistrasi dan registrasi dinyatakan lengkap, dilanjutkan ke tahap 

evaluasi yang merupakan penilaian terhadap aspek khasiat, 

keamanan, mutu, informasi produk, dan/atau label sesuai dengan 

kriteria dan kategori registrasi dan dilaksanakan sesuai dengan jalur 

evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 PerKa BPOM 

No. 24 Tahun 2017 yang perhitungan waktu evaluasi dihitung sejak 

dokumen registrasi diterima. Evaluasi data khasiat dan keamanan 

dilakukan berdasarkan pembuktian ilmiah dan pedoman ilmiah 

khasiat keamanan oleh Tim Penilai Obat Nasional (TPON) dan 

memberikan rekomendasi keputusan kepada Kepala BPOM. 

                                            
108Ibid., Pasal 18 Ayat (3). 
109Ibid., Pasal 20. 
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Keputusan Kepala BPOM terhadap registrasi diberikan dengan 

mempertimbangkan:110 

1) hasil evaluasi dokumen registrasi dan/atau rekomendasi 

TPON/Tim Penilai Khasiat-Keamanan/Tim Penilai Mutu/Tim 

Penilai Informasi dan Label; dan/atau 

2) hasil pemeriksaan setempat di fasilitas pembuatan obat (in-

situ). 

Keputusan yang dimaksud dapat berupa pemberian persetujuan 

atau penolakan. Pemberian persetujuan hanya diberikan kepada 

pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 PerKa BPOM No. 24 

Tahun 2017. Sebelum diterbitkan persetujuan berdasarkan hasil 

evaluasi di atas, pemohon dapat menerima surat pemberitahuan 

persetujuan (approvable letter) yang dapat digunakan pemohon 

untuk melakukan pembuatan obat skala komersial atau 

melaksanakan pemasukan obat impor. Dalam hal pemohon 

melaksanakan pemasukan obat impor yang mensyaratkan izin edar, 

pemohon dapat mengunakan approvable letter untuk persyaratan 

administrasi penerbitan surat keterangan impor.  

Perlu ditekankan bahwa approvable letter bukan dimaksudkan 

sebagai pengganti izin edar, oleh karena itu penggunaannya sebagai 

dokumen pelengkap surat keterangan impor hanya dapat digunakan 

                                            
110Ibid., Pasal 49. 
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untuk 1 (satu) kali pemasukan. Approvable letter berlaku dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat 

pemberitahuan diterbitkan. Bagi obat impor, persetujuan 

diberitahukan secara tertulis kepada pendaftar berupa izin edar 

apabila hasil pembuatan obat skala komersial memenuhi 

persyaratan atau telah menyerahkan bukti pemasukan obat impor. 

Masa berlaku izin edar ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun selama 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri 

farmasi yang telah mendapatkan izin edar wajib membuat dan 

mengirimkan laporan produksi atau laporan pemasukan obat impor 

kepada kepala BPOM serta wajib melakukan pemantauan yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan terhadap khasiat, keamanan, dan mutu obat selama obat 

diedarkan dan melaporkan hasilnya kepada kepala BPOM.  
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Gambar 3. Formulir Registrasi 
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2. Prosedur Impor Produk Farmasi ke Indonesia 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, pada dasarnya obat-obatan 

yang akan masuk ke Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar, 

dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya, memenuhi 

ketentuan impor, serta memiliki SKI baik Border maupun Post Border. 

Setelah izin industri dimiliki oleh Industri Farmasi, langkah selanjutnya 

adalah memohon izin edar obat yang akan diimpor kepada kepala 

BPOM dan memenuhi ketentuan yang diatur dengan PerKa BPOM No. 

24 Tahun 2017. Setelah memiliki izin edar obat yang akan diimpor, 

pemegang izin edar juga harus memenuhi ketentuan bidang impor 

dalam hal ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran 

Barang Impor untuk Dipakai (selanjutnya disebut dengan Peraturan 

Dirjen Bea dan Cukai No. PER-16/BC/2016).  

Langkah selanjutnya adalah dengan mengurus SKI Border dan SKI 

Post Border yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017. 

SKI Border digunakan impor obat dan obat tradisional dan SKI Post 

Border untuk kosmetika, suplemen kesehatan, obat kuasi dan pangan 

olahan, serta wajib memerhatikan masa simpan dari produk yang di 

impor paling sedikit: 

a. 1/3 (satu pertiga) dari masa simpan untuk obat tradisional, obat 

kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika; 
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b. 9 (Sembilan) bulan sebelum batas kadaluawarsa, untuk produk 

biologi; dan 

c. 2/3 (dua pertiga) dari masa simpan, untuk obat dan pangan 

olahan. 

SKI Border merupakan syarat untuk custom clearance dan SKI Post 

Border merupakan syarat untuk peredaran dalam rangka pengawasan 

BPOM. Permohonan pendaftaran SKI Border dan SKI Post Border 

diawali dengan melakukan pendaftaran pemohon secara daring melalui 

laman http://www.pom.go.id atau melalui laman http://www/e-

bpom.pom.go.id atau portal INSW untuk proses secara single 

submission dan mengunggah dokumen pelengkap yang dipersyaratkan. 

Setelah pendaftaran pemohon dinyatakan telah berhasil, pemohon akan 

mendapatkan username dan password untuk dapat masuk ke laman 

aplikasi permohonan SKI.  

Permohonan SKI dilakukan secara daring melalui laman aplikasi e-

bpom oleh pemohon yang telah telah memiliki username dan password 

aplikasi dan telah membayar biaya PNBP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk mendapat Nomor Aju dan 

penetapan waktu Service Level Arrangement. Tahapan permohonan 

dilanjutkan dengan melampirkan dokumen pelengkap yang diatur dalam 

Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017. Dalam 

waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima, 

dokumen permohonan dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan 
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persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, 

khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau 

penolakan. Persetujuan permohonan diterbitkan dalam bentuk 

elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) 

dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja. SKI Border atau SKI Post 

Border dapat dicetak oleh pemohon SKI Border atau SKI Post Border 

atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem INSW. 

B. Syarat Impor Paralel untuk Produk Paten Farmasi di Indonesia 

1. Impor Paralel untuk Produk Paten Farmasi di Indonesia 

a. Impor Paralel 

Impor paralel dapat terjadi ketika produk tertentu diimpor ke 

pasar negara pemegang HKI atau pemegang lisensi tanpa 

persetujuan atau sepengetahuan pemilik hak kekayaan intelektual 

atau pemegang lisensi tersebut. Shanahan mendefinisikan impor 

paralel sebagai “barang-barang yang dibuat di luar yurisdiksi/wilayah 

hukum dengan atau di bawah kuasa pemilik suatu hak kekayaan 

intelektual, namun diimpor oleh orang lain selain importir atau 

distributor yang berwenang.” Definisi ini memberikan batasan 

kepada barang-barang yang diimpor secara paralel, yaitu barang-

barang yang dibuat di luar negara importir. Namun, barang-barang 

tersebut bisa saja dibuat di negara importir dan dilepas ke pasar 

internasional kemudian diimpor kembali ke negara tersebut.111  

                                            
111M. Hawin, 2010, Intellectual Property Law on Parallel Importation, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, p.15.  
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Sebagai contoh, selain menunjuk pemegang lisensi eksklusif 

untuk negara X, pemilik hak kekayaan intelektual juga menunjuk 

pemegang lisensi eksklusif di negara lain untuk mendistribusikan 

produk yang dimaksud hanya di negara W. Namun, produk HKI 

dimaksud dijual di negara W dengan harga yang lebih murah 

dibanding negara X, produk HKI ini kemudian diimpor ke negara X 

tanpa persetujuan pemegang lisensi di negara X. Dalam situasi ini, 

harga kompetitif importir paralel secara langsung berdampak pada 

pemegang lisensi di negara X. Pada kasus ini, pemilik hak kekayaan 

intelektual juga dapat mengalami dampak impor paralel namun 

kerugian yang ditimbulkan kemungkinan lebih sedikit karena impor 

paralel terjadi antar negara pemegang lisensi, bukan secara 

langsung memengaruhi pasar pemilik HKI. Dibandingkan kerugian 

pada kasus kedua di bawah ini. Fenomena impor paralel juga 

meliputi situasi di mana produk tertentu dari negara asing diimpor ke 

pasar domestik pemilik hak kekayaan intelektual tanpa 

persetujuannya. Sebagai contoh, pemilik hak kekayaan intelektual di 

negara Y menunjuk pemegang lisensi eksklusif untuk 

mendistribusikan produknya hanya di negara X. Namun, tanpa 

kuasa dari pemilik hak kekayaan intelektual, produk tersebut diimpor 

ke negara Y. Pada kasus ini, pemilik hak kekayaan intelektual secara 

langsung dapat mengalami dampak dari persaingan harga yang 

berat karena produk yang diimpor secara paralel biasanya dijual jauh 
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lebih murah daripada produk domestik pemilik hak kekayaan 

intelektual.112 

Barang yang diimpor secara paralel juga dapat disebut barang 

“gray market” atau “barang yang digelapkan.” Meskipun maknanya 

sama, namun konotasinya berbeda. Barang gray market adalah 

barang yang berada di antara barang dari pemegang merek dagang 

asli (“barang putih”) dan barang palsu (“barang gelap”) dan barang 

yang meniru merek dagang yang sah tanpa seizin pemegang 

merek.113 Sehingga, istilah “gray market” menunjukkan anggapan 

transaksi yang buruk bahkan ilegal dan sering digunakan oleh 

pemilik merek dagang yang ingin menuntut importir paralel. Di sisi 

lain, pendukung impor paralel menyebut barang-barang yang 

diimpor secara paralel sebagai “barang yang digelapkan” untuk 

menghubungkannya secara psikologis dengan praktik bisnis jujur. 

Oleh sebab itu mereka menyebut importir barang-barang tersebut 

sebagai “importir paralel” daripada gray marketer karena memiliki 

konotasi yang netral.114 

Impor paralel utamanya terjadi karena perbedaan harga di pasar 

internasional, di mana harga suatu produk di suatu negara lebih 

murah dibanding harga dari produk yang sama di negara lain. 

Perbedaan harga dapat terjadi karena strategi pemasaran.115 

                                            
112Ibid., p. 16. 
113Ibid. 
114Ibid., p. 17. 
115 Ibid., p. 22. 



 
 

84 
 

Sebagai contoh, produsen menjual produknya dengan diskon besar 

yang lebih murah di pasar luar negeri dibanding harga produk 

tersebut di pasar domestiknya. Situasi ini memungkinkan pedagang 

membeli produk tersebut di pasar asing dan mengimpornya ke pasar 

domestik atau pasar lain di mana produk yang sama harganya lebih 

mahal. Di sisi lain, produsen juga dapat menggunakan konsep siklus 

hidup produk internasional dengan memperkenalkan produk lama di 

negara produsen, ke pasar asing di mana produk tersebut dianggap 

baru. Selain itu, impor paralel dapat terjadi karena pasar negara 

importir memiliki persaingan lebih sedikit, sehingga produsen 

dengan bebas menetapkan harga tinggi. Melihat tingginya harga 

yang dikenakan produsen dan permintaan produk yang tinggi, 

pedagang lain mencari cara dengan mengimpor secara paralel 

produk tersebut dari pasar negara produsen lain ke dalam pasar 

domestiknya. Jenis produk ini tentunya masuk ke negara yang 

merupakan net-importir dari produk kekayaan intelektual seperti 

Indonesia, Taiwan, Singapura, Malaysia dan Hong Kong.116 

Terlepas dari strategi diskriminasi harga yang disengaja 

biasanya dilakukan oleh perusahaan yang tak memiliki saingan, 

perbedaan harga yang menyebabkan impor paralel dapat timbul 

akibat fluktuasi mata uang. Sebagai contoh, sebuah produk dijual 

seharga $15 di negara X. Oleh karena lemahnya mata uang negara 

Y dibandingkan dolar, produk tersebut dijual dengan harga $7 di 

                                            
116Ibid. 
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negara Y. Situsi ini membuat pedagang yang mengetahui harga 

produk di negara Y lebih murah, akhirnya mengimpor produk dari 

negara Y ke negara X dan menjualnya seharga $11. 

Perbedaan biaya pemasaran dan layanan purnajual dapat 

menambah perbedaan harga. Biaya pemasaran dapat berupa biaya 

periklanan dan biaya pelatihan untuk tenaga penjual dan servis. 

Contoh biaya pelayanan purnajual adalah biaya garansi, asuransi 

dan biaya kepatuhan keamanan, biayya untuk menyelesaikan 

keluhan konsumen dan biaya untuk persediaan stok memadai. 

Pemilik HKI atau pemegang lisensi harus menanggung biayanya 

sedangkan importir paralel dapat meminimalisirnya atau dengan 

kata lain, mengenyampingkan. Hasilnya, importir paralel dapat 

mengimpor barang asing, murah, dan asli ke pasar pemilik HKI atau 

pemegang lisensi.117 

Akan tetapi, importasi paralel tidak dapat terjadi jika biaya 

pengiriman dari satu negara ke negara impotir lebih tinggi 

dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Oleh sebab itu barang 

impor paralel berbentuk barang yang ringan atau berukuran kecil, 

diperoleh dari pasar negara terdekat dari negara importir, dan 

permintaan terhadap barang yang tinggi. Di Taiwan, sebagai contoh, 

sebagian besar impor paralel mencakupi barang ringan, seperti susu 

formula bayi, obat-obatan, sabun, shampo, kamera, televisi, VCR, 

camcorder, dan perkakas. Impor paralel iPhone dimulai tahun 2007 

                                            
117Ibid., p. 23. 
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di Tiongkok dan iPad telah diimpor paralel ke Tiongkok dan Hong 

Kong pada awal April 2010. Di Australia, dua pengecer besar, 

Woolworths dan Coles, kerap mengambil minuman alkohol, 

makanan bermerek, dan pakaian dari importir paralel. Namun, 

produk berat seperti mobil juga dapat diimpor paralel.118 

Perlu diingat bahwa impor paralel adalah barang asli dan 

importasinya ke suatu negara telah melewati pemeriksaan bea cukai 

dengan pembayaran bea masuk yang telah lunas.119 Hal ini belum 

dipahami secara jelas di beberapa negara tertentu, sebagai contoh, 

di Indonesia, impor paralel terkadang dianggap sebagai barang yang 

tidak asli (barang bajakan atau tiruan) dan atau diimpor ke Indonesia 

tanpa melalui pemeriksaan bea cukai (barang selundupan). Pasal 

167 huruf (a) Undang-undang Paten memperkenalkan konsep impor 

paralel obat-obatan. Berdasarkan Undang-undang Paten, impor 

paralel didefinisikan sebagai importasi sebuah produk farmasi yang 

telah dipatenkan dan dipasarkan di negara lain secara sah dengan 

syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, impor 

paralel dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak melanggar 

hukum.  

 

                                            
118Ibid., p. 24. 
119Ibid. 
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b. Kaidah Hukum Nasional dan Internasional yang Mengatur Impor 

Paralel Produk Farmasi di Indonesia. 

Pada umumnya dalam kerangka pengaturan paten di Indonesia, 

praktik impor paralel tidak dibenarkan karena Indonesia menganut 

doktrin national exhaustion. Namun, guna kepentingan kesehatan 

publik, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengecualian 

terhadap dibebaskannya tuntutan pidana dan gugatan perdata bagi 

para pelaku yang melakukan impor paralel dengan persyaratan 

tertentu. Penjelasan Pasal 167 huruf (a) Undang-undang Paten 

menentukan bahwa ketentuan pengecualian impor paralel ini hanya 

dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat 

mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di 

pasar internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis 

menafsirkan bahwa syarat mutlak praktik impor paralel di Indonesia 

adalah harga obat yang dilindungi paten di pasar Indonesia lebih 

mahal dibanding harga jual di pasar internasional. 

Berdasarkan perspektif Perjanjian TRIPs, peraturan impor paralel 

yang terdapat di dalam Undang-undang Paten Indonesia sudah 

sesuai dengan standar internasional. Melalui kaidah hukum nasional 

Indonesia, pemerintah mengizinkan terjadinya impor paralel ke 

Indonesia dengan dasar pengecualian terhadap doktrin national 

exhaustion dengan persyaratan tertentu. Pasal 167 huruf (a) 
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Undang-undang Paten Indonesia mengizinkan terjadinya impor 

paralel dengan dua syarat: 

a. pengimporan harus dilakukan secara sah; dan 

b. produk yang akan dijadikan target impor paralel adalah produk 

yang terbukti relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk 

yang sama yang dijual di pasar internasional.  

Dengan kata lain, impor paralel tidak diperuntukkan untuk semua 

jenis produk farmasi yang beredar secara luas di pasar nasional dan 

internasional. Pengaturan impor paralel Indonesia sangat umum dan 

memungkinkan terjadinya multiinterpretasi. Penjelasan secara rinci 

tentang praktik yang tercakup di dalam impor paralel dan peran serta 

tanggung jawab institusi yang akan melaksanakan pengawasan 

impor paralel tersebut belum ditegaskan secara spesifik dalam 

kaidah hukum nasional Indonesia.   

Praktik impor paralel merupakan praktik yang melibatkan banyak 

pihak/stake holder sehingga sangat mungkin terjadi conflict of 

interest antar lembaga. Misalnya dalam hal ini, apakah 

pelaksanaanya akan dilaksanakan oleh BPOM, Kementerian 

Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual, atau bahkan Kementerian Perdagangan? 

Informasi dan keputusan seharusnya didasarkan pada keahlian yang 

tersedia di berbagai institusi terkait. BPOM misalnya berwenang 

untuk menentukan produk farmasi apa saja yang memenuhi syarat 
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untuk diterapkan impor paralel, Kementerian Kesehatan membuat 

regulasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir 

paralel produk farmasi ke Indonesia Sedangkan Ditjen HKI dapat 

membantu pelaksanaan impor paralel dengan menyediakan 

informasi mengenai produk farmasi yang telah dilindungi paten di 

Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk 

memeriksa apakah prosedur pelaksanaan impor paralel telah sesuai 

dengan peraturan tentang ekspor impor beserta dokumen 

persyaratan administratif yang diwajibkan.  

Pasal 167 huruf (a) tidak menjelaskan secara detail tentang 

prosedur, persyaratan administrasi, dan teknis dari impor paralel. 

Seperti misalnya, apakah untuk melaksanakan impor paralel 

diperlukan persyaratan tambahan selain persyaratan importasi 

secara umum atau tidak. Untuk memaksimalkan fungsi impor paralel, 

pemerintah seharusnya menjelaskan prosedur tentang produk 

farmasi yang menjadi prioritas pemerintah untuk dijadikan target 

impor paralel. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat daftar jenis 

obat yang menjadi target tersebut berikut dengan perlindungan yang 

akan diberikan terhadap pemegang paten dari produk obat tersebut. 

Pada tahun 2001,120 lahir suatu deklarasi yang bernama Doha 

Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health (selanjutnya 

disebut Deklarasi Doha). Deklarasi ini kemudian menjadi babak baru 

                                            
120Samariadi, Op. Cit., hlm. 451. 
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atas kontroversi yang selama ini terjadi antara negara maju dan 

negara berkembang. Pada putaran ini negara berkembang yang 

jumlahnya 100 negara meminta perlakuan yang lebih adil dengan 

adanya sistem perdagangan bebas. Perdebatan dan tarik menarik 

antara eksploitasi terhadap paten dan akses terhadap obat-obatan 

sebagai bagian dari kesehatan publik mendapatkan begitu banyak 

kritik, terutama dari badan kesehatan dunia di bawah naungan PBB, 

yaitu WHO dan organisiasi-organisasi nirlaba lainnya. Kritik tersebut 

mendorong dimasukkannya faktor akses kesehatan publik dalam 

amandemen pasal-pasal persetujuan Perjanjian TRIPs, akhirnya 

putaran Doha memberikan solusi bagi kepentingan negara tertinggal 

dan berkembang selama 4 tahun bernegosiasi. Pada pertemuan 

Doha tersebut, seluruh anggota WTO mendeklarasikan 7 

kesepakatan penting tentang hubungan Perjanjian TRIPs dengan 

kesehatan masyarakat. Harus diakui, Deklarasi Doha telah menjadi 

tonggak yang bersejarah bagi negara berkembang dan terbelakang 

yang sangat mengharapkan adanya perhatian yang cukup terhadap 

permasalahan tersebut. Pandangan ini sangat kontras dengan 

pendapat negara-negara maju yang menganggap bahwa Perjanjian 

TRIPs tidak ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Sebelum 

tercapainya Deklarasi Doha, perusahaan-perusahaan farmasi di 

negara maju berdalih bahwa masalah kesehatan masyarakat yang 

ada di negara berkembang dan terbelakang lebih disebabkan oleh 
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kurangnya kemauan politik dari pemerintah serta lemahnya 

kebijakan sektor kesehatan, bukan karena perlindungan HKI di 

bawah rezim Perjanjian TRIPs.  

Deklarasi Doha sebagai wujud komitmen negara-negara anggota 

WTO dalam menghilangkan hambatan dalam pemenuhan produk 

farmasi yang berhubungan dengan kepentingan kesehatan publik 

mengatur bahwa setiap negara anggota WTO dapat mengambil 

langkah-langkah yang dianggap perlu, guna memenuhi kebutuhan 

akan produk farmasi yang berhubungan dengan kesehatan publik di 

saat terjadi keadaan yang sangat darurat akan kebutuhan produk 

tersebut. Termasuk di dalamnya untuk pemenuhan produk farmasi 

yang berguna untuk pengobatan penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, 

malaria, dan penyakit epidemi lainnya. Berdasarkan kaidah hukum 

nasional dan internasional yang dianut Indonesia, praktik impor 

paralel ditekankan pada pengaturan terhadap objek impor, dalam hal 

ini obat yang diimpor, bukan subjek impor atau importir produk 

farmasi itu adalah pihak yang melaksanakan perjanjian lisensi 

dengan perusahaan farmasi di luar negeri atau bukan.  

Kaidah hukum nasional Indonesia selanjutnya disebut Peraturan 

BPOM No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat 

dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia mensyaratkan pihak 

yang memohon SKI Border atau Post Border wajib memiliki izin edar 

atas obat yang diimpor, persyaratan mendapat izin edar 
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sebagaimana yang diatur dalam PerKa BPOM No. 24 Tahun 2014 

yang mengatur bahwa registrasi obat impor hanya dapat dilakukan 

oleh pendaftar yang mendapatkan persetujuan tertulis dari Industri 

Farmasi di luar negeri dalam bentuk lisensi, kecuali pendaftar 

merupakan afiliasi dari perusahaan induk dan ketika memohon izin 

edar wajib melampirkan perjanjian lisensi sebagai dokumen 

pelengkap permohonan izin edar.  

Ketika dikaitkan dengan syarat impor paralel obat paten 

Indonesia yang diatur dalam Pasal 167 huruf (a) yang mengatur 

bahwa impor paralel untuk obat paten dapat diterapkan apabila 

harga obat paten di Indonesia sangat mahal dibanding dengan harga 

yang telah beredar secara sah di pasar internasional dan impor 

produk farmasi tersebut harus dilakukan secara sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Frasa “impor produk farmasi 

tersebut harus dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan” merupakan frasa yang multitafsir, karena 

setiap orang bebas menafsir legitimasi importir paralel di Indonesia 

tidak dapat dituntut pidana dan digugat perdata. Namun, aturan 

pelaksana yang digunakan bea cukai dan BPOM sebagai lembaga 

yang melakukan pengawasan pelaksanaan impor produk farmasi di 

Indonesia belum mengatur mengenai persyaratan impor paralel 

produk farmasi ke Indonesia. Kedua instansi ini secara tegas 

mensyaratkan importir produk farmasi di Indonesia wajib memiliki 
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SKI dan izin edar produk yang akan di impor. Hal ini membuat terjadi 

spanning atau ketegangan antar peraturan perundang-undangan 

Indonesia dan bertentangan dengan asas Lex Superior Derogat Legi 

Inferiori121 yang berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya 

mengenyampingkan hukum yang lebih rendah, yang apabila 

dikaitkan dengan kaidah impor paralel di Indonesia, Peraturan 

BPOM yang mensyaratkan impor produk farmasi paten untuk 

melampirkan perjanjian lisensi dalam permohonan izin edar, 

dikesampingkan oleh UU Paten dalam hal impor paralel.  

 

Staf Analis Permasalahan Hukum Seksi Pertimbangan Hukum 

dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding 

Paten Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Achmad Iqbal Taufiq,122 

menuturkan, Pasal 167 huruf (a) mengatur bahwa impor paralel 

produk farmasi diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. BPOM selaku lembaga pemerintah yang 

berfungsi melaksanakan pengawasan obat dan makanan baik 

sebelum beredar maupun selama beredar dalam membuat 

kebijakan selalu berfokus pada keaman produk. Oleh karena itu 

                                            
121Achmad Ali, 1988, Menguak Tabir Hukum, Pustaka Prima, Jakarta, hlm. 79. 
122Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, Analis Permasalahan Hukum Seksi 

Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi 
Banding Paten Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual, pada 25 April 2018. 
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terkait impor produk farmasi, BPOM membatasi impor produk 

farmasi dilakukan hanya oleh industri farmasi yang telah diberi izin 

berdasarkan serangkaian uji kelayakan oleh pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Kesehatan sebelum melakukan aktivitas industrinya 

dengan memperhatikan standar keamanan aktivitas industri farmasi 

yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan yang dijewantahkan 

dalam bentuk izin industri. Begitupun bagi pihak yang melakukan 

impor paralel, praktik impor paralel tidak boleh disepelekan dengan 

tidak membatasi pihak yang boleh melaksanakan impor paralel 

produk farmasi, karena objek yang di impor walaupun tidak melalui 

perjanjian lisensi, tetapi objek impor paralel adalah produk farmasi 

yang berisiko disalahgunakan apabila importirnya bukan dari badan 

yang telah teruji klinis kapasitasnya dalam menangani impor produk 

farmasi. Oleh karena itu, tidak semua pihak dapat melakukan impor 

paralel produk farmasi, tetapi harus memenuhi kaidah sesuai 

dengan peraturan BPOM, yaitu industri farmasi yang telah memiliki 

izin industri farmasi, namun bukan pemilik hak tetapi melihat 

kebutuhan obat yang sangat mendesak dengan harga yang sangat 

mahal, industri farmasi bukan pemilik hak dapat memohonkan 

pengecualian ketentuan peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017. 

Namun saat ini, Achmad Iqbal Taufiq menuturkan bahwa 

lembaga-lembaga yang terkait dengan praktik impor paralel produk 

farmasi ke Indonesia seperti BPOM, Bea Cukai, dan Kementerian 
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Kesehatan belum memberikan tanggapan yang jelas terkait hal ini, 

sehingga peraturan pelaksanaannya juga belum jelas. 

Dimasukkannya pengecualian terhadap gugatan perdata dan 

tuntutan pidana kepada importir paralel produk farmasi semata-mata 

untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

di bidang kesehatan publik, namun karena impor paralel adalah 

aktivitas yang pada dasarnya dilarang karena melanggar hak pemilik 

HKI, tetapi negara memberi legitimasi dalam Pasal 167 huruf (a) 

Undang-undang Paten untuk pengecualian tersebut, maka 

seharusnya negara mengatur mekanisme perizinannya dalam 

peraturan pelaksana agar dapat memberi kepastian hukum bagi 

pemilik hak maupun importir paralel produk farmasi. 

Salah satu negara yang mengatur tindakan impor paralel sebagai 

tindakan yang dianggap tidak melanggar hak pemilik paten adalah 

India. Hukum paten India menganut doktrin international exhaustion 

yang berarti impor produk paten ke India telah habis 

perlindungannya ketika terjadi penjualan pertama di luar negeri yang 

dilakukan oleh pemilik hak paten. Article 107A(b) India Patent Act 

mengatur bahwa:123 

“Importation of patented products by any person from a person 
who is duly authorized under the law to produce and sell or 
distribute the product, shall not be considered as infringement of 
patent rights.” 
 

                                            
123India Patent Act (Amandement) 2005, Article 107A(b). 



 
 

96 
 

Berdasarkan Article 107A (b) India Patent Act mengatur bahwa 

importasi produk paten oleh siapapun dari seseorang yang 

berwenang menurut hukum untuk memproduksi dan menjual atau 

mendistribusikan produk tersebut, tidak dianggap sebagai 

pelanggaran hak paten. Hal ini merupakan langkah kongkrit 

pemerintah India untuk memastikan ketersediaan produk paten yang 

dipasarkan di pasar India dengan harga pasar internasional yang 

murah.124 Salah satu contoh kasus impor paralel di India adalah 

Roche v. Cipla.125 Roche Pharmaceutical Ltd. adalah perusahaan 

multinasional Swiss yang memiliki paten atas obat anti kanker 

Tarceva di India, Bangladesh dan Pakistan. Roche menjual Tarceva 

di India seharga 300 INR. Roche menuntut Cipla karena Cipla 

menjual Tarceva dengan harga yang lebih murah 200 INR di pasar 

India yang didapatkan dari pasar Bangladesh seharga 100 INR. 

Pengadilan Tinggi New Delhi memenangkan Cipla atas dasar 

“kepentingan umum” dan merujuk pada Article 107A (b) India Patent 

Act. Pengadilan memutuskan bahwa hukum paten India menganut 

doktrin International Exhaustion yang apabila dikaitkan dalam 

                                            
124Ibid., Statement of Object and Reason Article 107A (b). Statement of Object and 

Reason adalah pernyataan objek dan alasan dimasukkannya dalam Rancangan Undang-
undang yang mana diberlakukannya diperkenalkan di Parlemen. Pentingnya pernyataan 
ini dalam Bahasa hukum adalah bahwa bilamana timbul perselisihan apapun sehubungan 
dengan makna yang benar dari teks apapun dalam Undang-undang, pernyataan objek 
dan alasan sering dikonsultasikan oleh pengadilan untuk mencapai makna yang 
dimaksudkan oleh legislatif. Lihat 
http://www.disabilitystudiesnalsar.org/consensus.php?pageid=2, diakses pada 8 Mei 
2018. 

125Shamnad Basheer and Mrinalini Kochupillai, Op. Cit., p. 487, diakses pada 
tanggal 27 April 2018. 
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perkara a quo saat Roche menjual kapsul Tarceva di Bangladesh, 

baik itu secara langsung atau melalui penerima lisensi, pada saat 

penjualan pertama itu, hak paten Roche telah habis dan Cipla berhak 

untuk mengimpor dan mendistribusikan kapsul Tarceva di India. 

Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Cipla tidak melanggar 

hak eksklusif pemilik paten yang diatur dalam Article 48 India Patent 

Act yang mengatur bahwa pemilik hak paten berhak mencegah pihak 

ketiga untuk mengimpor produk paten miliknya126 karena Cipla 

mengimpor Tarceva ke India untuk kepentingan kesehatan publik 

dan menyediakan produk obat paten yang lebih murah sesuai 

dengan statement of object and reasons Article 107A (b). 

Impor paralel dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak 

melanggar pemilik hak paten berdasarkan Pasal 6 TRIPs yang 

diperjelas dalam Article 5 (d) Deklarasi Doha yang mengatur bahwa: 

“the effect of the provision in the TRIPs Agreement that are 
relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave 
each member free to establish its own regime for such exhaustion 
without challenge.” 
 
Article 5 (d) Deklarasi Doha mengatur bahwa dampak dari 

ketentuan dalam perjanjian TRIPs yang relevan dengan habisnya 

perlindungan HKI adalah dengan memberikan keleluasaan bagi 

setiap negara anggota untuk bebas menetapkan aturan sendiri 

                                            
126Terjemahan bebas Penulis. 
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terhadap prinsip exhaustion yang diterapkan dalam hukum nasional 

mereka.127  

Pengaturan impor paralel yang dianut Indonesia dan India yang 

mensyaratkan bahwa impor paralel dapat dilakukan sepanjang untuk 

menjamin tersedianya obat paten dengan harga murah untuk 

menjamin kesehatan publik, mengacu kepada “pengecualian 

terbatas” yang diatur pada Article 30 TRIPs bahwa: 

“Members may provide limited exceptions to the exclusive rights 
conferred by a patent, provided that such exceptions do not 
unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and 
do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the 
patent owner, taking account of the legitimate interests of third 
parties.” 
 

Article 30 TRIPs mengatur bahwa Negara Anggota dapat 

memberikan pengecualian terbatas pada hak eksklusif yang 

diberikan oleh paten, dengan ketentuan bahwa pengecualian 

tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar atas 

paten dan tidak beralasan merugikan kepentingan yang sah dari 

pemilik paten dengan mempertimbangkan kepentingan yang sah 

dari pihak ketiga. Istilah pengecualian terbatas oleh karena itu harus 

ditafsir sebagai konotasi dari pengecualian tertentu atau sebagian 

kecil dari perlindungan hak paten yang diberikan.128 

                                            
127Terjemahan bebas Penulis. 
128Shamnad Basheer and Mrinalini Kochupillai, Op. Cit., p. 492, diakses pada 
tanggal 27 April 2018. 
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Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Andi Haris,129 

menuturkan bahwa pengecualian terhadap gugatan perdata dan 

tuntutan pidana terhadap importir paralel produk farmasi ke 

Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 huruf (a) 

Undang-undang Paten dapat dianggap sah saja, sepanjang dapat 

dibuktikan bahwa harga produk paten farmasi tersebut mahal dan 

sangat dibutuhkan untuk kepentingan penyembuhan penyakit 

epidemik. Hal ini untuk mengurangi monopoli yang berlebihan, hal ini 

sangat penting agar persaingan usaha lebih kompetitif dan 

konsumen produk farmasi dapat membeli dengan harga yang layak 

sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tercipta rasa keadilan. 

Dengan demikian, mekanisme impor yang demikian harus 

dibebaskan dari gugatan perdata pemegang paten maupun tuntutan 

pidana. 

Lebih lanjut, Andi Haris menuturkan perlindungan paten 

membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan masyarakat, 

terutama karena teknologi yang dipatenkan pada umumnya berasal 

dari negara maju, terutama dalam bidang farmasi khususnya obat-

obatan, dimana persediaannya terbatas dan harganya relatif mahal 

bagi masyarakat di negara berkembang dan negara dengan taraf 

                                            
129Wawancara dengan Andi Haris, Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum 

Umum dan HKI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, pada 15 April 
2018. 
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ekonomi yang rendah atau negara terbelakang. Walaupun dalam 

traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional sebelumnya 

sudah diatur mekanisme untuk mempermudah mendapatkan akses 

obat yang mudah dan terjangkau baik melalui mekanisme lisensi 

wajib, maupun mekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah.130 

Namun ketentuan tersebut belum dapat mengatasi 

permasalahan yang ada di negara berkembang atau negara 

terbelakang, mengingat kemampuan untuk memproduksi obat 

terutama pada negara-negara terbelakang yang tidak mampu untuk 

memproduksi obat sendiri. Dampak dari hal tersebut adalah tingkat 

kematian di negara-negara berkembang dan terbelakang cenderung 

tinggi, hal ini membuat ketidak adilan karena sistem paten cenderung 

hanya menguntungkan negara-negara maju, dengan diterapkannya 

Article 31bis huruf (f) TRIPs131, diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan tersebut, karena pelaksanaan lisensi wajib dan impor 

paralel khusus di bidang produk farmasi dimungkinkan asal 

dilakukan sesuai dengan mekanisme kesepakatan internasional, 

yaitu Deklarasi Doha.  

Lebih lanjut, Andi Haris menuturkan bahwa ketentuan Pasal 167 

huruf (a) Undang-undang Paten saat ini hanya sebagai payung 

hukum untuk untuk pengecualian dari gugatan perdata dan tuntutan 

                                            
130Ibid. 
131Article 31bis huruf (f) TRIPs merupakan hasil amandemen article 31 TRIPs yang 

dihasilkan dari perundingan para Menteri WTO di Doha tanggal 9-14 November 2001 
yang mengatur tentang mekanisme lisensi wajib. 



 
 

101 
 

pidana terhadap praktik impor paralel di Indonesia untuk menjamin 

adanya harga yang wajar untuk kepentingan kesehatan publik, tetapi 

mengenai aturan pelaksananya saat ini masih dalam proses 

perumusan aturan pelaksana dan belum dapat dipublikasikan. 

Terkait dengan hubungan antara ketentuan impor produk farmasi 

yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 dan Pasal 

167 huruf (a) Undang-undang Paten, Andi Haris menuturkan 

peraturan BPOM harus diamandemen guna mengakomodir 

pelaksanaan impor paralel di Indonesia sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 167 huruf (a) Undang-undang Paten.132  

Ketentuan impor paralel yang diatur dalam Deklarasi Doha yang 

mensyaratkan impor paralel dapat diterapkan untuk impor obat 

penyakit epidemik. Di sinilah dibutuhkan peran pemerintah untuk 

mengeluarkan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur 

persyaratan tambahan selain peraturan impor Indonesia dan 

membuat daftar produk farmasi yang dapat dijadikan target impor 

paralel untuk pelaksanaan impor paralel ke Indonesia. 

Berikut daftar obat paten dengan harga jual lebih mahal di 

Indonesia dibandingkan dengan harga jual pasar internasional yang 

diperoleh Penulis dari berbagai sumber. 

                                            
132Wawancara dengan Andi Haris, Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum 

Umum dan HKI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, pada 15 April 
2018. 



 
 

102 
 

Tabel 1. Perbandingan Harga Obat Paten133 

No. Nama 
Produk Indikasi Harga Indonesia 

(Rp)/ Pabrik 

Harga Pasar 
Internasional/ 

Pabrik 

1 Arimidex Kanker 
payudara 

Tab salut selaput 1 
mg x 2 x 14’s (Rp 
1.922.127,00/boks)/ 
PT AstraZeneca 
Indonesia 

Tab 1 mg x 14's 
(3.435 INR)/(Rp 
709.798,66) 
AstraZeneca 
Pharma India Ltd. 

2 Casodex Kanker 
prostat 

Tab salut selaput 50 
mg  
2 x 14’s (Rp 
2.700.000,00/boks)/ 
PT AstraZeneca 
Indonesia 

Tab 50 mg x 7's 
(2.964,25 
INR)/(Rp. 
612.472,00) 
AstraZeneca 
Pharma India Ltd. 

3 Baraclude AIDS 

Tab 1 mg 
30's (Rp 
2.648.700,00/pak)/ 
PT Taisho 
Pharmaceutical 
Indonesia Tbk 

Tab 1 mg x 10's 
(3.507 INR)/(Rp. 
724.676,00) 
Bristol-Myers 
Squibb (India) 

4 Eprex AIDS 

Inj 10000 IU/mL 1 
mL x 6 × 1's (Rp 
6.747.300,00/boks)  
Inj 2000 IU/0.5 mL 
0.5 mL x 6 × 1's (Rp 
1.493.100,00/boks) 
Inj 4000 IU/0.4 mL 
0.4 mL x 6 × 1's (Rp 
2.946.300,00/boks)/ 
PT Johnson & 
Johnson Indonesia 

Inj 10000 IU x 1 
mL x 1ml (4.600 
INR)/(Rp. 
950.530,00) 
Inj 2000 IU x 0.5 
mL x 0.5ml (930 
INR)/(Rp. 
192.172,00) 
Inj 4000 IU x 0.4 
mL x 0.4ml (1.820 
INR)/( Rp. 
378.435,00) 
Johnson & 
Johnson (Ethnor) 
India 

5 Ricovir AIDS 

Tab 300 mg 30's 
(Rp 
496.500,00/botol)/ 
PT Kimia Farma 

Tab 300 mg x 30's 
(1.550 INR)/(Rp. 
319.916,00) 
Mylan 
Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd. (India) 

                                            
133Chia Hue Kian et. al., MIMS Referensi Obat Informasi Ringkas Produk Obat 

Bahasa Indonesia, Edisi 2017, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 34-267. 
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6 Coralan Jantung 
koroner 

Tab salut selaput 
7,5 mg x 56’s (Rp 
445.200,00/pak)/ 
PT Servier 
Indonesia 

Film-coated tab 
7.5 mg x 14's x 4 
pack (INR 
333/Pack)/ (Rp. 
274.921,00) 
Serdia 
Pharmaceuticals 
(India) Pvt. Ltd.  

7 Brilinta Jantung 
koroner 

Tab salut selaput 90 
mg x 4 x 14’s (Rp 
806.605,00/boks)/ 
PT AstraZeneca 
Indonesia 

Tab 90 mg x 4 x 
14's (INR  
700/pack)/(Rp. 
577.913,00) 
AstraZeneca 
Pharma India Ltd. 

8 Pradaxa 
Trombosis 
vena 
dalam 

Kaps 150 mg x 3 x 
10’s (Rp 
554.950,00/boks)/ 
PT Boehringer 
Ingelheim Indonesia 

Cap 150 mg x 3 x 
10's (INR 
718/pack)/(Rp. 
444.580,00) 
PT Boehringer 
Ingelheim (India) 

9 Concor Gagal 
jantung 

Tab salut selaput 10 
mg x 3 x 10’s (Rp 
335.948,00/boks)/ 
PT Merck Indonesia 

Film-coated tab 
(10 mg x 10's x 3 
(INR 123,5/pack)/ 
(Rp. 76.470,00)  
Merck Limited 
(India) 

10 Micardis 
Plus 

Jantung 
hipertensi 

Tab 80/12.5 mg 2 × 
10's (Rp 
329.780,00/boks)/ 
PT Boehringer 
Ingelheim Indonesia 

Tab 10's x 2 (INR  
464,35/Pack)/(Rp. 
191.681,00) 
Boehringer 
Ingelheim India 
Pvt. Ltd. 

11 Cozaar Jantung 
hipertensi 

Tab 50 mg 2 × 15's 
(Rp 
385.100,00/boks)/ 
PT Merck Sharp & 
Dohme Indonesia 

Tab 50 mg 30's 
(645 PHP/pack)/ 
(Rp. 170.009,00) 
Merck Sharp & 
Dohme (I.A.) LLC 
Filipina 

12 Janumet Diabetes 
mellitus 

Rp 10.577,00/tablet 
50/500 mg/134 PT 
Merck Sharp & 
Dohme Indonesia 

50/500 mg 14's 
tablets (308 INR)/ 
(Rp. 81.182,00) 
MSD 

                                            
134K24Klik, JANUMET 50/500 MG, 

https://www.k24klik.com/product/2256/janumet-50-500-mg, diakses pada 17 Maret 2018. 
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Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd. (India) 

13 Januvia Diabetes 
mellitus 

Tab 100 mg 2 × 
14's (Rp 
281.960,00/boks)/ 
PT Merck Sharp & 
Dohme Indonesia 

Film-coated tab 
100 mg x 7's (299 
INR)/ MSD 
Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd. (India) 

14 Onglyza Diabetes 
mellitus 

Tab 5 mg 2 × 14's 
(Rp 
367.408,00/boks)/ 
PT AstraZeneca 
Indonesia 

5 mg x 14's (605 
INR/Pack)/(Rp. 
123.632,00) 
AstraZeneca 
Pharma India Ltd. 

15 Trajenta Diabetes 
mellitus 

Tab 5 mg 3 × 10's 
(Rp 
349.800,00/boks)/ 
PT Boehringer 
Ingelheim Indonesia 

Tab 5 mg x 3 x 
10's (427 
INR/Pack)/(Rp. 
264.395,00) 
Boehringer 
Ingelheim India 
Pvt. Ltd. 

16 Actrapid 
HM 

Diabetes 
mellitus 

Penfill soln for inj 
100 IU/mL 3 mL x 5 
× 1's (Rp 
599.500,00/boks)/ 
PT Novo Nordisk 
Indonesia 

Penfill 100 IU x 1 
ml x 3 ml (207,84 
INR/Pack)/ (Rp. 
214.488,00)  
Novo Nordisk 
Pharma India Ltd. 

17 Insulatard 
HM 

Diabetes 
mellitus 

Penfill susp for inj 
100 IU/ml 3 ml x 5 × 
1's (Rp 
599.500,00/boks)/ 
PT Novo Nordisk 
Indonesia 

Penfill 100 IU x 1 
mL x 3ml (208,94 
INR/Pack)/(Rp. 
215.623,00) Novo 
Nordisk Pharma 
India Ltd. 

18 Mixtard-30 
HM 

Diabetes 
mellitus 

Penfill susp for inj 
100 IU/mL 3 ml x 5 
× 1's (Rp 
599.500,00/boks)/ 
PT Novo Nordisk 
Indonesia 

Penfill 100 IU x 1 
mL x 3mlx5 
(1039.19 
INR)/(Rp. 
214.486,00) Novo 
Nordisk Pharma 
India Ltd. 

19 NovoMix 
30 

Diabetes 
mellitus 

FlexPen 100 U/ml 3 
ml x 5 × 1's (Rp 
764.033,00/boks)/ 
PT Novo Nordisk 
Indonesia 

FlexPen 100 IU x 
1 mL x 3 ml 
(555,74 INR)/(Rp. 
114.703,00) Novo 
Nordisk Pharma 
India Ltd. 

20 NovoRapid Diabetes 
mellitus 

soln for inj 100 
U/mL 10 mL x 1's 

Inj 100 IU x 1 mL 
x 10ml (1450 
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(Rp319,000/vial)/ 
PT Novo Nordisk 
Indonesia 

INR)/(Rp. 
299.276,00) Novo 
Nordisk Pharma 
India Ltd. 

 

2. Exhaustion of Right 

Hubungan permasalahan impor paralel dengan HKI, sering dikaitkan 

dengan prinsip exhaustion dalam Article 6 Perjanjian TRIPs yang 

mengatur bahwa “For the purpose of dispute settlement under this 

agreement, subject to the provision of article 3 and 4, nothing in this 

agreement shall be used to address the issue of the exhaustion.” 

Tersedianya barang bermuatan HKI yang sah di pasar internasional, 

melalui doktrin exhaustion of rights dianggap sudah selesai dari 

keterkaitannya dengan pemilik HKI/penerima lisensi setelah 

dilakukannya penjualan pertama (first sale). Pemilik HKI/penerima 

lisensi tidak memiliki kontrol lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh 

konsumen, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian 

lisensinya.135 

 Tidak semua perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif, 

mensyaratkan adanya kontrol distribusi ini. Permasalahan timbul karena 

adanya variasi harga terhadap barang yang sama di beberapa negara 

dalam perdagangan internasional. Namun, permasalahan pilihan 

konsumen ini tidak terkait sama sekali dengan isu diskriminasi dalam 

                                            
135Ardianti Koentjoro, 2012, Apakah Impor Paralel Dikenal dalam Sistem Hukum 

Indonesia?, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1656/apakah-impor-paralel-
dikenal-dalam-sistem-hukum-indonesia, diakses pada 26 Maret 2018. 
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National Treatment dan Most Favored Nation seperti dirumuskan dalam 

ketentuan Perjanjian TRIPs di atas. Doktrin exhaustion of rights 

diciptakan untuk menyeimbangkan hak monopoli yang diberikan kepada 

pemilik HKI dengan kepentingan publik dengan mengizinkan publik 

untuk menggunakan atau menjual kembali invensi yang diperoleh 

secara sah seperti yang mereka tentukan, serta bebas dari segala klaim. 

Berdasarkan lokasi di mana penjualan pertama dilakukan, doktrin 

exhaustion dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni national 

exhaustion, regional exhaustion, dan international exhaustion. Oleh 

karena perlindungan HKI bersifat teritorial, yang berarti perlindungan 

terhadap invensi hanya diberikan oleh negara tempat di mana invensi 

tersebut didaftarkan, menyebabkan pengaturan terhadap exhaustion of 

right berbeda di tiap negara.136  

Dalam national exhaustion hak-hak tertentu berakhir setelah 

dilakukan penjualan pertama terhadap invensi dalam pasar domestik.137 

Agar penjualan dapat dinyatakan telah menghilangkan hak eksklusif 

pemegang HKI, penjualan itu harus dilakukan secara resmi oleh pemilik 

HKI atau penerima lisensi. Dalam paten, national exhaustion hanya 

mengurangi hak untuk menggunakan, menjual, dan menjual bagian 

tertentu produk paten tersebut. Hak produksi dan impor oleh pemilik hak 

                                            
136Christopher J. Clugston, “International Exhaustion, Parallel Imports, and the 

Conflict between the Patent and Copyright Laws of the United States”, Beijing Law Review, 
Vol. 4, No. 3, September 2013, p. 95, 
https://file.scirp.org/pdf/BLR_2013093010394822.pdf, diakses pada 19 Maret 2018. 

137Ibid. 
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paten masih dilindungi dalam doktrin national exhaustion. Oleh karena 

itu, pemilik HKI atau penerima lisensi dapat menentang impor barang 

asli yang sama dengan produk pemilik HKI yang dipasarkan dari luar 

negeri oleh orang lain berdasarkan hak eksklusif, yaitu hak importasi 

yang dimiliki pemilik HKI.138 

 Alasan di balik doktrin tersebut adalah bahwa pemilik HKI/penerima 

lisensi telah menerima royalti penuh dari produk bermuatan HKI miliknya 

setelah dilakukan penjualan pertama. Dengan demikian, pembeli berhak 

mendapatkan hak kepemilikan yang penuh atas produk yang telah 

dibeli.139 National exhaustion adalah doktrin yang penerapannya tidak 

bertentangan, karena tidak melanggar hak pemilik HKI/penerima lisensi 

yang diterapkan hampir di seluruh negara. Indonesia menjadi salah satu 

negara yang menerapkan doktrin national exhaustion dalam hukum 

nasional terkait perlindungan HKI. Penerapan doktrin national 

exhaustion di Indonesia secara implisit diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) 

dan (2) dan Pasal 74 Ayat (1) yang mengatur bahwa: 

Pasal 19 
(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan 

Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang 
tanpa persetujuannya: 
a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, 

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau 
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan 
produk yang diberi paten; 

                                            
138WIPO (3), International Exhaustion and Parallel Importation, 

http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm, diakses 
pada 20 Maret 2018. 

139Christopher J. Clugston, Loc. Cit. 
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b. Dalam hal Paten-proses: mengunakan proses produksi 
yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

(2) Larangan mengunakan proses produksi yang diberi Paten 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, hanya berlaku 
terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari 
pengunaan proses yang diberi perlindungan paten. 
 

Dari pengaturan di atas, secara implisit pemerintah Indonesia 

menetapkan doktrin national exhaustion berdasarkan frasa “Pemegang 

Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanan paten yang dimilikinya 

dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengimpor 

produk paten miliknya yang telah didaftarkan di Indonesia dari pasar 

luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia. Pasal 74 Ayat (1) mengatur 

bahwa hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruh 

maupun sebagian karena beberapa hal tertentu yang tentukan oleh 

undang-undang. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa maksud 

“dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral 

tetap melekat pada diri inventor, dan makna frasa seluruh maupun 

sebagian dapat ditafsir bahwa hak ekonomi inventor tersebut telah 

hilang sejak dilakukannya penjualan dengan pihak lain/pembeli. 

Sebaliknya, doktrin international exhaustion adalah doktrin yang jauh 

lebih diperdebatkan karena pengaruhnya terhadap impor paralel. Di 

negara-negara yang menerapkan doktrin international exhaustion 

seperti India, Taiwan, Jepang, New Zealand dan Australia, penjualan 

resmi yang dilakukan di negara exportir akan mengurangi beberapa hak 

pemilik HKI/penerima lisensi di negara importir. Jika negara yang 
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menerapkan doktrin national exhaustion menghilangkan hak eksklusif 

penggunaan dan penjualan kembali produk paten, negara yang 

menerapkan doktrin international exhaustion menghilangkan hak 

eksklusif untuk importasi produk paten. Artinya, jika hak paten 

didaftarkan di negara yang menerapkan doktrin international 

exhaustion, pemilik hak paten di negara tersebut tidak dapat menuntut 

pihak yang melakukan impor paralel produknya karena hak eksklusif 

pemilik hak paten telah hilang pada saat transaksi penjualan di luar 

negeri sebelum produk tersebut masuk ke negara importir. Dengan 

demikian kemampuan pemilik HKI untuk mengendalikan produknya 

dalam perdagangan internasional bergantung pada jenis doktrin 

exhaustion yang diterapkan oleh negara importir.140  

Dewasa ini dalam dunia perdagangan Internasional, untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alih teknologi dan 

perdagangan bebas, beberapa negara yang tergabung dalam 

organisasi antarnegara yang secara geografis berada pada suatu 

wilayah sepakat untuk memberlakukan zona perdagangan bebas antar 

negara anggota, termasuk untuk mengecualikan hambatan 

perdagangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan menerapkan 

doktrin regional exhaustion. Dalam hal regional exhaustion, penjualan 

pertama produk HKI oleh pemilik HKI atau dengan persetujuannya, telah 

menghilangkan hak eksklusif pemilik HKI terhadap produk-produk 

                                            
140Ibid., p. 95-96. 
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tersebut tidak hanya secara domestik, namun di seluruh wilayah di mana 

negara-negara anggota wilayah tersebut sepakat untuk menerapkan 

doktrin regional exhaustion, dan praktik impor paralel di wilayah tersebut 

tidak lagi dapat ditentang berdasarkan hak eksklusif pemilik HKI.141  

Salah satu organisasi antarnegara yang menerapkan dokrin regional 

exhaustion adalah Uni Eropa. Penerapan doktrin regional exhaustion di 

Uni Eropa berdasarkan Article 34 & 36 Treaty on the Function of the 

European Union (TFEU) yang mengatur bahwa: 

Article 34 
Quantitave restriction on imports and all measures having equivalent 
effect shall be prohibited between Member States. 
 
Article 36 
The provisions of Article 34 and 35 shall not preclude prohibitions or 
restrictions on imports, exports or goods in transit justified on 
grounds of public morality, public policy or public security; the 
protection of health and life of humans, animals or plants; the 
protection of national treasures possessing artistic, historic or 
archaeological value; or the protection of industrial and 
commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, 
however, constitute a means of arbitrary discrimination or a good 
disguised restriction on trade between Member States. 

Dari ketentuan di atas, Artikel 34 mengatur bahwa negara-negara 

anggota Uni Eropa sepakat untuk melarang pembatasan kuantitatif atas 

impor dan semua tindakan yang memiliki efek yang sama dari 

pembatasan kuantitatif tersebut. Namun, dalam Artikel 36 diatur bahwa 

ketentuan Artikel 34 tidak boleh menghalangi pembatasan tertentu, 

termasuk impor atas dasar perlindungan hak milik industri dan komersial 

                                            
141WIPO (3), Loc. Cit. 
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yang dalam hal ini termasuk impor produk paten, merek maupun hak 

cipta. Alasan pembatasan tertentu itu tidak boleh menjadi upaya untuk 

melakukan pembatasan impor antarnegara anggota Uni Eropa.142 

 

                                            
142Catherine Barnard, Competence Review: the internal market, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226863/bis
-13-1064-competence-review-internal-market.pdf, diakses pada 22 Maret 2018. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pengadaan produk 

farmasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 

bersifat integral, namun inti pengadaan produk farmasi diatur dalam 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 

2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke 

Dalam Wilayah Indonesia yang mensyaratkan pihak yang ingin 

melakukan impor produk farmasi adalah industri farmasi yang telah 

memiliki izin edar dan memiliki Surat Keterangan Impor (SKI). 

Permohonan izin edar produk farmasi dimohonkan kepada Kepala 

BPOM berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana 

Register Obat yang mensyaratkan bagi obat impor yang akan 

diregistrasi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Industri 

Farmasi di luar negeri dan melampirkan dokumen perjanjian lisensi 

sebagai dokumen pelengkap permohonan izin edar. Permohonan 

SKI Border atau SKI Post Border diajukan secara daring melalui 

laman http://www/e-bpom.pom.go.id dengan melampirkan dokumen 

pelengkap sesuai yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (3) 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 

2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke 
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Dalam Wilayah Indonesia. Pemohon juga wajib mematuhi petunjuk 

pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai yang diatur 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-

16/BC/2016; 

2. Praktik impor paralel untuk produk obat paten di Indonesia diatur 

dalam Pasal 167 huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Paten yang dalam penjelasannya mengatur bahwa 

ketentuan pengecualian dari tuntutan pidana dan gugatan pidana 

terhadap praktik impor paralel obat paten ke Indonesia dapat 

diterapkan apabila harga obat paten dalam negeri lebih mahal 

dibanding harga obat paten di pasar internasional dan impor produk 

farmasi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Deklarasi Doha sebagai wujud komiten negara-negara 

anggota WTO dalam menjamin adanya harga yang wajar demi 

kepentingan kesehatan publik memberi kebebasan bagi negara 

anggota untuk menerapkan aturan mengenai pengadaan produk 

farmasi di negaranya untuk penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, 

tuberculosis, malaria, dan penyakit epidemik lainnya. Sehingga obat 

yang diimpor paralel ke Indonesia tidak melanggar hak dari pemilik 

paten apabila dilakukan untuk penyakit kronis atau epidemik atau 

penyakit yang sedang mewabah di Indonesia dan harga yang 

ditawarkan di Indonesia lebih mahal dibanding harga yang ditawakan 

di pasar internasional. Penulis juga menyimpulkan bahwa dengan 
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dikecualikan tuntutan pidana dan gugatan perdata terhadap pihak 

yang melakukan impor paralel di Indonesia terhadap produk farmasi 

yang dilindungi paten di Indonesia merupakan langkah konkret dari 

pemerintah Indonesia untuk memastikan harga jual produk farmasi 

yang wajar di pasar Indonesia dan secara tidak langsung ingin 

mengatakan kepada Industri Farmasi pemegang paten untuk tidak 

mematok harga terlalu tinggi untuk pasar Indonesia jika tidak ingin 

kehilangan potential income yang disebabkan oleh kebijakan internal 

perusahaan. 

B. Saran 

1. Peraturan impor paralel Indonesia sangat umum dan memungkinkan 

terjadinya multiinterpretasi, sehingga untuk mengakomodir 

kepastian hukum bagi pemegang hak paten, peraturan impor paralel 

Indonesia seharusnya menyebutkan secara jelas institusi mana yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan impor paralel. Menteri 

Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan misalnya 

berwenang untuk menentukan produk farmasi apa saja yang 

memenuhi syarat untuk diterapkan impor paralel. Sedangkan 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat membantu 

pelaksanaan impor paralel dengan menyediakan informasi 

mengenai produk farmasi yang telah dilindungi paten di Indonesia 

dan Direktorat Bea dan Cukai bertugas untuk memeriksa apakah 

prosedur pelaksanaan impor paralel telah sesuai dengan peraturan 
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tentang ekspor dan impor baik secara nasional maupun secara 

internasional; 

2. Untuk mengakomodir praktik impor paralel yang telah dilegitimasi 

pengecualiannya terhadap tuntutan pidana dan gugatan perdata 

berdasarkan Pasal 167 huruf (a) Undang-undang Paten, maka 

peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan 

Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia harus 

diamandemen dan menjelaskan secara tegas persyaratan 

administratif pelaksanaan impor paralel di Indonesia guna 

menciptakan kepastian hukum baik bagi pemilik HKI, maupun 

importir paralel. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat daftar 

jenis obat yang menjadi target tersebut berikut dengan perlindungan 

yang akan diberikan terhadap pemegang paten dari produk obat 

tersebut. 
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