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ABSTRAK 
 

PENGATURAN PRINSIP ACCESS AND BENEFIT SHARING DALAM 

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD) 1992 DAN 

IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA 

Oleh: 

 

IKHSAN SETIAWAN 

 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam atau disebut 

sebagai negara megadiversity. Anugerah ini membuat peneliti asing datang untuk 

melakukan penelitian ke Indonesia dengan alasan melakukan riset sumber daya 

genetik tanpa ada pembagian hasil ke pihak penyedia dan hal ini menjadi 

permasalahan global. Sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi negara-

negara dunia, masyarakat internasional sepakat untuk menetapkan instrumen 

pengaturan sumber daya genetik pada tahun 1992 yaitu Convention on Biological 

Diversity (CBD) 1992 yang didalamnya mengatur tentang prinsip akses dan 

pembagian hasil (access and benefit sharing). Prinsip ini mengatur tentang 

pembagian keuntungan, antara pengguna dan penyedia keanekaragaman hayati. 

Prinsip ini muncul sebagai solusi permasalahan yang sering dihadapi negara 

berkembang khususnya Indonesia. Karena, Prinsip ABS memberikan pengaturan 

tentang Kesepakatan Bersama/ Mutual Agreed Terms (MAT) dan Prior informed 

consent (PIC) kedua hal ini memberikan perlindungan bagi para pihak yang akan 

melakukan Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG). Selain itu, Rumusan masalah 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan prinsip 

Access and Benefit Sharing dalam CBD 1992 serta bagaimana implementasi prinsip 

Access and Benefit Sharing di Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, 

menggunakan  pendekatan peraturan (statue approach) dan bersifat penelitian 

hukum (legal research), kemudian menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian berupa studi kepustakaan, 

kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil 

penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa prinsip Access and Benefit Sharing 

yang  terdapat dalam CBD 1992 menjelaskan bahwa Para Pihak yang ingin 

melakukan Akses SDG harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Lembaga 

Nasional terkait dan menyelesaikan tahapan administrasi berupa Kesepakatan 

Bersama (MAT) dan PIC sebagai dasar kegiatan Izin Akses SDG yang dilakukan. 
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Selanutnya secara lebih khusus pengaturan Prinsip ABS lebih lanjut terdapat dalam 
Protokol Nagoya.  

Kata kunci : Sumber Daya Genetik, Access and Benefit Sharing, CBD 1992
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ABSTRACT 
 

BIOLOGICAL DIVERSITY: ARRANGEMENT OF ACCESS AND 

BENEFIT SHARING BASED ON CONVENTION ON BIOLOGICAL 

DIVERSITY (CBD) 1992 AND IT’S IMPLEMENTATION IN INDONESIA 

By: 

IKHSAN SETIAWAN 

Indonesia is a country that is very rich in natural resources or referred to as a 

megadiversity country. This award makes foreign researchers come to do research 

in Indonesia with the excuse of conducting genetic resource research without any 

distribution of results to the provider and this has become a global problem. As one 

of the problems faced by world countries, the international community agreed to 

establish an instrument for regulating genetic resources in 1992, namely the 1992 

Convention on Biological Diversity (CBD), which regulates the principle of access 

and benefit sharing. This principle governs the sharing of benefits, between users 

and providers of biodiversity. This principle emerges as a solution to problems that 

are often faced by developing countries, especially Indonesia. This is because the 

ABS principle provides arrangements for Mutual Agreed Terms (MAT) and Prior 

informed consent (PIC), both of which provide protection for parties who will carry 

out Genetic Resources Access Permits (SDGs). In addition, the formulation of the 

problem that will be used in this research is how to regulate the principle of Access 

and Benefit Sharing in the 1992 CBD and how to implement the principle of Access 

and Benefit Sharing in Indonesia. 

The type of research used in this thesis is normative research, using a regulatory 

approach (statue approach) and legal research (legal research), then using 
secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials 

and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is in 

the form of a literature study, then the data obtained will be analyzed and explained 

descriptively. The results of the research in this thesis indicate that the principle of 

Access and Benefit Sharing contained in the 1992 CBD explains that Parties 

wishing to access SDGs must first submit an application to the relevant National 

Institution and complete the administrative stages in the form of a Collective 

Agreement (MAT) and PIC as the basis for activities. SDG Access Permits carried 

out. Further more specifically the further regulation of the ABS Principles is 

contained in the Nagoya Protocol. 

Keywords: Genetic Resources, Access and Benefit Sharing, CBD 1992 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 

umat manusia, kelangsungan hidup manusia sepenuhnya tergantung pada 

kelestarian sumber daya alam.1 Peran dan kontribusi sumber daya hayati 

dalam kehidupan manusia sangat besar. Sumber daya alam digunakan 

sebagai modal dasar (natural capital) untuk menopang kehidupan manusia. 

Pemanfaatan sumber daya hayati yang begitu besar, menyebabkan 

penyalahgunaan oleh pihak lain sehingga banyak terjadi kasus biopiracy2 

dan bioprospecting karena berbagai faktor salah satunya perbedaan 

teknologi.3 Permasalah ini dianggap menjadi ancaman khususnya pada 

negara negara berkembang. Karena, permasalahan ini bersifat dapat 

merugikan perekonomian suatu negara pemilik sumber daya hayati. 

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya hayati 

yang tertinggi di dunia (megadiversity)4, hal ini merupakan permasalahan 

yang sangat serius.5 Keanekaragaman hayati spesies yang dimiliki oleh 

                                                             
1 Addinul Yakin, Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Esdal): Teori, Kebijakan, Dan 

Aplikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan, ISBN: 978-602-8402-20-0, CV Akademika Pressindo. 

Diakses Pada 20 November 2021. 

2 Pengertian Biopiracy merupakan pencurian data biologis tumbuhan, hewan, mikroorganisme dan 

informasi tradisional, yang dianggap menjadi objek perhatian khusus pihak asing. Biodiversity 

Loss and Ipr Issues, World Scientific Publishing, Toh Tuck Link, Hlm 152. 
3 Riyadi, Ketimpangan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dengan Pendekatan Human 

Opportunity Index (HOI). Seminar Nasional Official Statistics 2019. Diakses 3 Januari 2022. 
4 Definisi dari megadiversity adalah Istilah negara megadiverse yang mengacu pada salah satu dari 

sekelompok negara yang menampung mayoritas spesies bumi dan sejumlah besar spesies endemik. 

Megadiversity berarti menunjukkan keanekaragaman hayati yang luar biasa. 
5 Christop Hauser, A review of biodiversity-related issues and challenges in megadiverse 

Indonesia and other Southeast Asian countries, https://doi.org/10.3897/rio.3.e20860, diakses 2 

Januari 2022. 

 

https://doi.org/10.3897/rio.3.e20860
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Indonesia terdiri dari 707 spesies mamalia, 1.602 spesies burung, 1.112 

spesies amfibi dan reptil, 2.800 spesies invertebrata, 1.400 spesies ikan, 35 

spesies primata, 120 spesies kupu-kupu. Sedangkan Berdasarkan data 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki 450 spesies 

terumbu karang dari 700 spesies terumbu karang di dunia.  Kekayaan alam 

ini baik dalam tingkat ekosistem, spesies dan genetik apabila dikelola secara 

benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan 

umat manusia pada umumnya sebagaimana yang diamanatkan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.6 Sumber 

daya hayati di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat kuat bagi 

manusia dan juga merupakan sumber dari ilmu teknologi dan ilmu 

pengetahuan untuk kemajuan negara.7 Selain itu, sumber daya hayati 

merupakan hal yang potensial untuk meningkatkan angka kemakmuran bagi 

masyarakat pada suatu negara. 

Keberadaan negara berkembang dengan berbagai kekayaan alam dan 

potensi lainnya, seperti sumber daya genetik menjadi salah satu perhatian 

penting di tingkat internasional dikarenakan banyak pencurian dan 

penyalahgunaan (biopiracy). 8Sebagai contoh pemanfaatan sumber daya 

genetik untuk berbagai kepentingan (bahan obat, makanan, minuman, 

pengawet atau benih) yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-

                                                             
6 DIkutip dari keterangan pemerintah atas RUU Tentang Pengesahan Nagoya Protkol dan Konvensi 

Rotterdam, di akses pada Februari 2022. 
7 3 M.R Ayu, K.Alexander, W.Puspitasari, W., Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan 

Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Alumni, Bandung., 2014, diakses 2 

Januari 2022 
8 
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perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan 

melakukan berbagai tindakan pemanfaatan. Namun demikian, adanya alih 

teknologi dan pembagian keuntungan ekonomi dari perusahaan besar secara 

adil belum dirasakan oleh negara berkembang. 

Salah satu contoh kasus pembajakan hayati (biopiracy) yang dihadapi 

indonesia adalah kasus "shiseido" tahun 1990 an, dimana perusahaan 

transnasional dari Jepang yaitu Shiseido saat akan mendaftarkan paten dari 

11 senyawa tanaman  Indonesia yang telah dikembangkan oleh Indonesia 

dari generasi ke generasi.9 Paten ini kemudian ditentang oleh organisasi Non 

Pemerintah (non governmental organization)10 PAN Indonesia dan yayasan 

Tani Indonesia (bio tani foundation) antara lain dengan alasan bahwa Paten 

tersebut dapat mengancam petani Indonesia yang telah mengembangkan 

tanaman  secara bertahun-tahun, karena dapat dianggap melanggar hak 

paten masyarakat Indonesia. Shiseido harus membayar untuk sesuatu yang 

telah dikembangkan selama berabad-abad. Akibat tentangan dan kampanye 

tersebut, tanggal 24 Januari 2002 akhirnya Shiseido menarik paten tersebut 

dari Kantor Paten Eropa.11 

Sebagai salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi 

negara-negara berkembang di dunia, masyarakat internasional sepakat 

untuk mengambil tindakan terkait hal ini. Masyarakat internasional 

mengambil tindakan berupa diskusi mengenai perlindungan terhadap 

                                                             
9 Diakses pada, foxip.co.id/kasus-pengetahuan-tradisional-kekayaan-intelektual/ Januari 2022. 
10 Mengutip Investopedia, NGO adalah organisasi nirlaba dengan basis kepentingan sipil dan suatu 

kelompok.  
11 Damos Dumali Agusman,GRTKF: The Core Concepts and Objectives notertion Indonesia 

Perspectives", WIPO, diakses Januari 2022. 
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keanekaragaman hayati yang dimiliki suatu negara.12 Perdebatan tersebut 

telah dimulai dan berujung pada sejumlah kesepakatan internasional penting 

tentang konservasi sumber daya hayati, salah satunya adalah Konvensi 

Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya. Dengan adanya Protokol 

Nagoya, terjadi penerapan CBD berikutnya pada tahun 1992 yang berfokus 

pada pengelolaan dan pengarahan akses SDG dan prinsip ABS untuk 

pengaturan SDG. 

Pasal 8 Huruf J CBD 1992 menjelaskan:13 

“Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:  

(a) Establish a system of protected areas or areas requiring special 

biodiversity conservation measures: 

(b) Where appropriate, develop guidance for the selection, 

establishment and management of protected areas or areas that 

require specific measures to conserve biodiversity: 

(c) Organize or manage the life resources necessary for the 

conservation of biodiversity inside or outside the protected area 

to ensure its conservation and use; Capacity: 

Pasal 8 tersebut memiliki penjelasan tentang: 14 

1. Kewajiban pemilik negara dalam melindungi pengembangan 

keanekaragaman hayati dan pengetahuan masyarakat adat; 

2. Pemerintah dan masyarakat perlu menyadari bahwa pengetahuan 

tradisional masih memiliki potensi untuk berkembang; 

3. Dalam rangka pengembangan pengetahuan yang berkaitan 

dengan sumber daya hayati harus memperhatikan siapa yang 

berwenang/penyedia dan prinsip ABS.  

                                                             
12 Rohaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui 

Generis Law”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4 Tahun 2015, Hal. 416-437. 
13 Article CBD 1992 
14 Artikel 8 CBD 1992 
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Dilihat dari hasil di atas, tujuan CBD pada tahun 1992 adalah untuk 

memberikan perlindungan dan akses terhadap keanekaragaman hayati dan 

untuk berbagi manfaat dari akses ke sumber daya genetik, prinsip lain yang 

dikenal sebagai prinsip akses dan berbagi manfaat. Asas akses dan 

pembagian manfaat, atau ABS, adalah salah satu asas hukum internasional 

yang digunakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, antara lain. 

Dalam konteks CBD, prinsip ABS adalah pemahaman bahwa demi 

pertumbuhan yang bertahap, pemanfaatan sumber daya hayati dalam bentuk 

alaminya atau dengan pengetahuan tradisional serta ilmiah, pendidikan 

harus didistribusikan secara merata.15 

Pada prinsipnya, prinsip ABS memastikan bahwa manfaat dibagi antara 

pengguna dan pemasok keanekaragaman hayati. Prinsip-prinsip ABS dapat 

dipahami sebagai peraturan umum keanekaragaman hayati dan pembagian 

hasil yang diperoleh dari pendekatan peneliti atau perusahaan atau 

perwakilan asing dari negara pengguna.16 Prinsip-prinsip ABS juga berlaku 

untuk pengetahuan yang dimiliki masyarakat asli dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh organisasi masyarakat asli.17 

Bagi Indonesia sendiri, ratifikasi CBD dan Protokol Nagoya tahun 1992 

merupakan upaya pertama untuk menghentikan pembajakan biologis. 

Presiden LIPI Dr. Lukman Hakim menjelaskan, persetujuan CBD 

merupakan tonggak penting dalam eksplorasi atau eksplorasi dan 

                                                             
15 Bernd Siebenhuner, Et Al., “Implementing The Access And Benefit Sharing Provisions Of The 

Cbd : A Case For Institutional Learning”, Hlm. 512, diakses Desember 2021. 
16 Nur Ghenasyarrifa, Jurnal “Konsep Access And Benefit Sharing”, Issn 2460-5247, Vol 3, No 2 

(2017), November 2021. 
17 Ibid 
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pengolahan sumber daya alam.18 Karena sebelum Pemerintah Indonesia 

meratifikasi CBD, pengaturan tentang perlindungan dan eksistensi sumber 

daya genetik masih kurang konsisten.19 Hal itu terjadi karena, individu dan 

perusahaan swasta bebas untuk mengeksplorasi tanaman, sumber daya 

kelautan dan mikroba dari seluruh dunia tanpa membagikan keuntungan 

dari penggunaan tersebut kepada negara pemilik.20 Konvensi ini merupakan 

pedoman bagi negara peratifikasi untuk mengatur dan melindungi 

pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya masing-

masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari forum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), tentang 13 kewajiban yang harus dilakukan negara untuk 

menjamin hak asasi manusia dan mengelola biodiversity.21  

Terkait implementasi, Indonesia sendiri terhadap prinsip ABS  berdasarkan 

data dari Access and Benefits Sharing Clearing-House (ABSCH) of CBD 

dalam kaitannya pada aspek kelembagaan untuk mengelola sumber daya 

genetik hanya sebatas “memiliki” sarana22 (National Focal Point).23 Data 

ABSCH menunjukkan bahwa Indonesia, negara yang sangat beragam dalam 

hal tujuan kinerja pengelolaan SDG, data tersebut menyatakan bahwa 

Indonesia masih belum sesuai dan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan 

                                                             
18 Diakses Pada Http://Lipi.Go.Id/Berita/Ratifikasi-CBD-Titik-Balik-Eksplorasi-Biodiversitas-

Untuk-Penemuan-Obat-Baru/8574 
19 Ibid 
20 Dr. Lukman Hakim, Http://Lipi.Go.Id/Berita/Ratifikasi-Cbd-Titik-Balik-Eksplorasi-

Biodiversitas-Untuk-Penemuan-Obat-Baru/8574, 21 Sept 2021. 
21 UNEP, States have These 13 Duties when it Comes to Biodiversity and Human Rights, diakses 

September 2021 
22 The Access Benefits Sharing Clearing-House (ABSCH) Country Profiles Indonesia 

(https://absch.cbd.int/countries/ID) diakses pada Januari 2022. 
23 Definisi National Focal Point (NFP) merupakan lembaga/orang yang ditetapkan oleh 

Kementerian yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam penerapan prinsip ABS ketika 

diakses dengan sekretariat CBD (Convention on Biological Diversity). 

http://lipi.go.id/berita/ratifikasi-cbd-titik-balik-eksplorasi-biodiversitas-untuk-penemuan-obat-baru/8574
http://lipi.go.id/berita/ratifikasi-cbd-titik-balik-eksplorasi-biodiversitas-untuk-penemuan-obat-baru/8574
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dalam CBD dan Protokol Nagoya. Untuk itu diperlukan kontribusi yang 

nyata dari semua pihak untuk penyusunan regulasi terkait konservasi 

sumber daya genetik Indonesia. 

Kesalahan dan ketentuan yang tidak sesuai dari implementasi prinsip ABS 

dapat menyebabkan risiko masa depan yang berpotensi buruk untuk sumber 

daya genetik Indonesia. Oleh karena itu, dari penjelasan pada latar belakang 

di atas, penulis berminat terhadap kajian ruang lingkup dari prinsip ABS 

dalam CBD , serta bagaimana implementasi Regulasi ABS dalam hukum 

nasional Indonesia, yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul: 

“Pengaturan Access and Benefit Sharing Dalam Convention on 

Biological Diversity (CBD) dan Implementasinya di Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan uraian di atas, maka rumusan masalah pada 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pengaturan Prinsip ABS dalam Convention on 

Biological Diversity 1992? 

2. Bagaimanakah implementasi prinsip Acces and Benefit Sharing di 

Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Memberikan penjelasan mengenai prinsip ABS dalam CBD 1992 

dan Protokol Nagoya. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang 

penerapan prinsip ABS untuk pengaturan dalam hukum nasional 

Indonesia. 
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c. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengaturan prinsip 

Access and Benefit Sharing dalam hukum nasional Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Pembahasan studi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembuat 

kebijakan legislasi nasional, serta bagi mereka yang ingin berkontribusi 

dalam pengetahuan hukum, khususnya internasional, tentang regulasi lebih 

lanjut, tentang prinsip ABS dalam CBD 1992 dan penerapannya pada 

negara hukum. 

b. Kegunaan Praktis 

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat, khususnya akademisi, pemerintah dan mahasiswa seiring 

dengan perkembangan hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat berguna bagi para legislator ketika menyusun regulasi 

hukum nasional khususnya yang berkaitan dengan bagi hasil di Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua 

pembaca atau yang membutuhkan, terutama yang terkait dengan CBD dan 

prinsip-prinsip akses dan pembagian manfaat. Peneliti berharap penelitian 

ini dapat menjadi pembaharuan dalam ilmu pengetahuan dan juga sebagai 

sarana bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 

1.5 Ruang Lingkup  

  

Penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian di bidang hukum 

internasional terkait dengan konvensi internasional khususnya CBD 1992 
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dan Protokol Nagoya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji 

ketentuan terkait ABS dalam hukum nasional Indonesia untuk memberikan 

acuan regulasi yang baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 

1.6 Sistematika Penulisan  

 

Mekanisme penulisan dalam pembuatan dan pengembangan materi skripsi 

ini, diperlukan struktur penulisan. Adapun struktur penulisan skripsi ini 

terdiri dari 5 (lima) bagian yang dibagi menjadi beberapa kategori sebagai 

berikut: 

I.      Pendahuluan  

Bagian ini merupakan pendahuluan penelitian untuk memberikan 

gambaran umum penelitian kepada pembaca. Bagian ini menjelaskan 

latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 

lingkup penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

II.       Tinjauan Pustaka  

 

Pada bagian ini disajikan pernyataan yang diterima sebagai topik utama 

penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjadi landasan teori bagi 

pembaca untuk memahami dan memahami hasil pembahasan, analisis 

dan pengolahan data skripsi pada Bab IV. 

III.  Metode Penelitian  

Bagian ini menjelaskan pendekatan untuk perumusan masalah. Oleh 

karena itu, metode penelitian yang digunakan untuk tugas akhir ini 

dibagi menjadi beberapa bagian tergantung pada jenis, pendekatan 

masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, 

analisis data. 
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IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Bagian ini menjelaskan permasalahan utama skripsi. Penyelesaian 

rumusan penelitian skripsi dilakukan dengan membahas hasil penelitian 

dan menganalisa data setelah menulisnya. Dalam tesis ini yang menjadi 

permasalahan adalah pengaturan keberadaan Prinsip ABS dalam CBD 

1992 dan implementasinya pada hukum nasional Indonesia. 

 

V.      Penutup 

 

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari rumusan masalah. Pembahasan 

penelitian dilakukan dengan membahas hasil pengolahan data dan 

menganalisa data setelah menulisnya. Dalam penelitian ini, isu-isu 

terkait pengaturan prinsip ABS dalam CBD 1992 dan penerapannya 

dalam hukum nasional Indonesia.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Prinsip Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum 

Internasional 

Hukum internasional mencakup prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang 

disyaratkan oleh subyek hukum internasional lainnya untuk pelaksanaan 

hubungan internasional. Asal usul hukum internasional mengikuti Pasal 38 

1 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Pasal 38(1) Statuta Mahkamah 

mengatur: 

The Court, whose duty is to decide under international law, applies 

the previous disputes: 

a. International conventions, whether general or specific, 

establish rules explicitly recognized by the competing States; 

b. International traditions as evidence of practice are 

recognized as law; 

c. General principles of law recognized by civilized nations; 

d. For the provisions of Article 59, court decisions as a means 

of determining the legality and teachings of the most qualified 

publishers from different countries. 

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan, yang fungsi 

utamanya adalah memutuskan kasus apa pun terhadap Pengadilan, harus 

memutuskan kasus-kasus menurut hukum internasional termasuk: 

1. Konvensi-konvensi internasional yang khusus dan penting, 

yang ketentuan-ketentuannya diakui dan diikuti oleh 

masyarakat internasional; 
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2. Kebiasaan Internasional yang dilakukan dan 

disebarluaskan serta telah diakui masyarakat internasional 

sebagai hukum; 

3. Asas-asas dan asas-asas hukum universal diakui oleh 

masyarakat internasional. 

4. Pertimbangan yudisial dan pemikiran para ahli (doktrin) 

terkemuka dari berbagai komunitas internasional sebagai 

sumber tambahan dalam menentukan hukum.. 

Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat mengatur dan memberi arah serta 

diakui oleh masyarakat internasional, atau asas sederhana seperti 

(hakim tidak mengabaikan perkara-perkara yang berlandaskan tidak 

adanya hukum) sebagai dasar hukum dinyatakan pada Pasal 38 huruf C 

Mahkamah Internasional 1945.24  

Menurut Schwarzenberger, suatu asas hukum dapat diklasifikasikan 

sebagai asas hukum publik berdasarkan Pasal 38(1) Statuta Pengadilan 

jika memenuhi tiga syarat:25 

1. Harus ada asas hukum umum yang dapat dibedakan dari 

norma hukum yang terbatas atau sangat sempit (there must 

be a general legal principle that can be distinguished from 

a limited or very narrow legal norm). 

                                                             
24 “The General Principles Of Law Recognized By Civilized Nations;”, diakses Februari 2022. 
25 A Manual Of International Law, Georg Schwarzenberger 
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2. Mereka harus diakui oleh negara-negara beradab selain 

masyarakat barbar (as a distinction from barbaric or 

barbaric society by civilized countries); 

Selanjutnya asas-asas hukum adat berkaitan dengan penyusunan 

Statuta Mahkamah Internasional dalam bentuk Advisory Committee of 

Jurist tahun 1920, berhubungan dengan ketentuan pasal tersebut. 

Badan Penasehat tersebut antara lain menyebutkan:26 

1. Merumuskan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 

oleh negara-negara beradab, termasuk prinsip-prinsip yang 

diakui oleh semua negara dan forum internal; 

2. Para anggota Komisi mengadopsi prinsip-prinsip umum 

hukum sebagai bagian dari hukum alam, prinsip-prinsip itu 

harus diadopsi oleh masyarakat internasional; 

3. Kebiasaan-kebiasan tradisional adat dapat bertindak 

sebagai acuan dalam kondisi ajudikasi. 

Oleh karena itu, asas-asas umum hukum menjadi sumber bagi pengadilan 

internasional untuk menentukan solusi permasalahan yang akan 

diterapkan pada asas tersebut, membuat penilaian berdasarkan atau berasal 

dari asas internasional yang mendasarinya..27 

Keberadaan asas-asas umum hukum sebagai dasar hukum yang 

fundamental sangat vital bagi kemajuan dan revolusi hukum internasional 

                                                             
26 Drs. Ekram Pawiro Putro, Hukum Internasional, Hal 46. 
27 Ibid, Hal 47. 
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sebagai regulasi internasional yang berfungsi. Dengan regulasi yang 

bersifat mengatur ini, Mahkamah Internasional tidak dapat memberikan 

pernyatakan bahwa ada penolakan Mahkamah untuk mengadili suatu 

perkara karena permasalahan yang diangkat adalah karena kurangnya 

regulasi.28 

2.2 Tinjauan Umum SDG dan Regulasinya (Internasional dan 

Nasional) 

Setelah CBD pada tahun 1994, sumber daya genetik mulai menarik 

perhatian. Namun, CBD tidak mengklaim SDG yang terdefinisi dengan 

baik sementara mengklaim bahwa hanya keanekaragaman hayati yang 

mencakup sumber daya genetik, komponen tubuh atau bagiannya, 

komponen biologis, dan ekologi populasi atau sistem lain. Hal ini 

berdasarkan dengan manfaat nilai potensial bagi manusia selaku 

pengguna. 

Sedangkan menurut Kameri-Mbote dan Cullet, SDG meliputi bibit 

tanaman, hewan dan organisme lain yang mengandung salah satu fondasi 

kehidupan di dunia. SDGk tersebut membentuk unit fungsional 

heritabilitas dan memungkinkan terjadinya variasi genetik, yaitu jumlah 

keanakeragaman sumber daya genetik yang ada dalam ekosisten yang ada 

pada alam.29 

                                                             
28 Ibid, Hal 48. 
29 Efridani Lubis., 2009. Pengaturan dan Pengelolaan SDG: Mengacu Pada Implementasi Konsep 

Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung, hal. 45. Diakses Januari 2022. 
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Sumber daya genetik yang dianggap oleh masyarakat internasional sebagai 

sumber modal penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional sangat 

kaya. Dengan kata lain, untuk pembangunan, untuk kebahagiaan manusia 

dan untuk kebutuhan masyarakat.30 Masyarakat internasional sepakat 

untuk mengatur sumber daya genetik yang didasarkan pada pengejaran 

target kemajuan ekonomi (economic growth development), demi 

peningkatan pemasukan dan kas negara (state revenue).31  

Pada sisi lain, pemanfaatan sumber daya genetik hanya untuk tujuan 

meningkatkan pendapatan dan nilai tukar negara, sehingga menimbulkan 

konsekuensi sosial budaya yang memprihatinkan banyak orang.32Di 

berbagai belahan dunia, terjadi konflik antara masyarakat adat/masyarakat 

lokal atau pemegang konsesi hutan dan penebangan atas penguasaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam. 

Secara internasional, pembahasan mengenai perlindungan terhadap 

sumber daya genetik sebenarnya telah dibahas 40 tahun yang lalu.33 

Diskusi difokuskan pada bagaimana mengatur sumber daya genetik di 

suatu negara. Diskusi tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan 

internasional penting yang membahas dan mengatur masalah sumber daya 

                                                             
30 I Nyoman Nurjaya, “Prinsip-Prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam : Implikasinya 

Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional”, diakses Januari 2022. 
31 Ibid, diakses Januari 2022.  
32 Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., “Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber 

Daya Genetik”, Diakses Januari 2022. 
33 Rohaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui 

Generis Law”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4 Tahun 2015, Hal. 416-437. 
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alam. Beberapa konvensi internasional dan nasional tentang sumber daya 

genetik adalah, yaitu: 

a. Ranah Hukum Internasional 

I. Konvensi CBD 1992 

Keanekaragaman hayati dunia merupakan suatu hal yang sangat 

mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial manusia. 

Akibatnya, keanekaragaman hayati semakin diakui sebagai suatu 

benda yang potensial dan sangat berharga bagi generasi sekarang 

dan bagi masa depan. Selain itu, permasalahan terhadap 

keanekaragaman hayati dan ekosistem tempat tinggal mereka 

meningkat secara signifikan. Kepunahan spesies karena aktivitas 

manusia terus berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan. 

Oleh karena itu, diadakan konferensi untuk membahas isu spesies 

yang terancam punah, yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati 

atau Convention On Biological Diversity (CBD 1992). 

CBD 1992 merupakan kesepakatan internasional yang 

komprehensif dan mencakup semua aspek keanekaragaman 

hayati, sumber daya genetik, dan konservasi ekosistem. Konvensi 

ini merupakan hasil dari konferensi lingkungan yang diadakan 

pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.34  

CBD 1992 adalah perjanjian internasional yang ditandatangani 

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disetujui setidaknya 

                                                             
34 Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Keanekaragaman Hayati (Cbd) Rio De Janeiro, 

Brazil, 1992” 
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sekitar 150 pemimpin negara dan organisasi internasional pada 

KTT Bumi (Earth Summit).35 Pada tahun 2010, peningkatan 

negara anggota mencapai 193 anggota yang telah 

menandatangani CBD 1992. CBD 1992 memiliki tiga fokus 

utama, yaitu: 36 

1. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati  

2. Pengelolaan SDL secara berkelanjutan 

3. Mekanisme konsep dari prinsip ABS untuk pengelolaan 

SDG. 

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi 

keanekaragaman hayati nasional. Konvensi Keanekaragaman 

Hayati adalah isu kunci untuk sumber daya genetik, karena hanya 

ada satu kesepakatan internasional tentang sumber daya genetik, 

meskipun pengetahuan umum selalu mencakup SDG. Selain itu, 

keanekaragaman hayati sering didefinisikan sebagai konsep yang 

berfokus pada ranah ekosistem dimana seluruh jenis tumbuhan, 

hewan, mikroorganisme dan ekosistem merupakan bagian 

penyusun ekosistem, termasuk kekayaan dan kelimpahan spesies 

dan gen terkait. Namun tiga yang paling penting, menurut 

Burhenn, yaitu: 37 

a. Keragaman jenis spesies. 

                                                             
35 Konvensi CBD 1992, Konvensi-Keanekaragaman-Hayati-CBD, diakses pada Januari 2022 
36  Konvensi CBD 1992,  pasal 1. 
37P. Andreas, Artikel Keanekaragaman Hayati Pada Ranah Hukum Lingkungan Internasional, 

diakses pada Januari 2022. 
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b. Keberagaman lingkungan makhluk hidup. 

c. Keberagaman SDG. 

Sebelum menetapkan kesepakatan pengelolaan nasional penuh 

atas sumber daya genetik dan CBD 1992 juga mewajibkan setiap 

anggota untuk meregulasi penggunan SDG di wilayahnya dengan 

menerapkan aturan nasional yang relevan. Namun, ada banyak 

masalah yang perlu ditangani untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan peraturan, termasuk pengakuan hak 

intelektual, konsep dan terobasa dalam pengaturan SDG agar 

dapat diterima secara umum, budaya masyarakat adat dan 

komunitas tradisional.38 

Berdasarkan Konvensi CBD 1992 mengatur tentang sumber daya 

genetik, sebagai berikut: 

a.) Definisi Sumber Daya Genetik 

Berdasarkan Article 2 Use of Terms sumber daya genetik 

adalah: 

"Biological resources includes genetic resources, 

organisms or parts thereof, populations, or any other biotic 

component of ecosystems with actual or potential use or 

value for humanity”.39  

Sebagaimana didefinisikan pada tahun 1992, sumber CBD 

adalah semua hal tentang pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya hayati, termasuk sumber daya genetik, 

organisme, bagian, populasi atau komponen tak berwujud 

                                                             
38 Ibid, Hlm 101 
39 Article 2 CBD 1992. 
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atau tak hidup serta keberadaan ekosistem lainnya.40 Selain 

itu juga di pasal yang sama mengatakan, bahwa: 

"Genetic resources means genetic material of actual or 

potential value”. 

Pasal yang dimaksud menjelaskan bahwasanya SDG 

merupakan semua bahan yang terkandung dari sumber daya 

hayati yang berkemungkinan memiliki nilai yang potensial 

untuk kehidupan manusia.41 

b.) Tanggung Jawab Negara Terhadap Sumber Daya 

Genetik 

Berdasarkan Article 2 CBD 1992 menyatakan bahwasanya 

tanggung jawab negara untuk sumber daya genetik, adalah: 

“Genomics Soil is the source country of genetic resources 

collected from local sources, including populations of wild 

and domesticated species, or offsite sources from that 

country or network.”42 

Berdasarkan pernyataan bahwa negara bertanggung jawab 

atas penyediaan dan pengelolaan sumber daya genetik 

tanahnya dalam kondisi lokal.43 

c.)  Pengelolaan Sumber Daya Genetik  

Article 8 Konvensi CBD bagian (g) menyatakan bahwasanya 

pengelolaan sumber daya genetik, adalah: 

“Establish or maintain tools for the risks arising from the 

use and release of genetically modified organisms from 

                                                             
40 Article 2 CBD 1992. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Definisi "Konservasi in-situ" merupakan pengelolaan ekosistem dan lingkungan hidup alami 

dari SDG dan perawatan serta pemilihan jenis SDA yang terancam penuh. dalam kasus tertentu 

SDG dibudidayakan dan dimanfaatkan melalui lingkungan tempat tinggalnya agar tidak 

menghilangkan sifat khasnya. 
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biotechnology, regulation, management or control that may 

have negative environmental impacts, such as the 

conservation and sustainable use of biodiversity, taking 

into account the risks to human health.” 

Berdasarkan artikel 8 (g) di atas memiliki penafsiran 

peraturan yang menjelaskan tentang konservasi sumber daya 

hayati. Dalam bagian (g) pasal tersebut menyatakan bahwa 

para pengguna sumber daya genetik harus menciptakan dan 

memelihara cara-cara untuk mengatur, mengelola serta 

berupaya untuk memperhitungkan risiko terhadap kesehatan 

manusia dengan mengendalikan risiko yang terkait dengan 

penggunaan dan pelepasan organisme hasil modifikasi biotek 

yang memiliki efek lingkungan negatif yang dapat 

mempengaruhi lingkungan. 

II. Protokol Nagoya 

Protokol Nagoya adalah perjanjian internasional yang mengatur 

akses ke sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang 

adil dan seimbang antara pengguna dan pemasok sumber daya 

genetik di Transmisi. Protokol ini merupakan tonggak penting 

dalam kesepakatan internasional tentang pengelolaan 

keanekaragaman hayati dan penggunaan serta pertukaran 

sumber daya genetik. Berikut ini adalah susunan sumber daya 

genetik berdasarkan Protokol Nagoya. 

a.) Definisi Sumber Daya Genetik 
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Berdasarkan Protokol Nagoya sumber daya genetik memiliki 

pengertian yang sama dengan yang ada konvensi CBD 1992, 

yaitu: 

"Genetic resources means genetic material of actual or 

potential value”. 

Berdasarkan implikasi pemahaman tersebut, sumber daya 

genetik penting bagi setiap sumber daya yang berpotensi 

memiliki nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati sangat 

penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena 

seluruh makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan 

sumber daya hati sebagai sumber yang menopang kehidupan 

manusia, mulai dari makanan, farmasi dan produk bernilai 

ekonomi. Sumber daya hayati merupakan rangkaian dari 

kompleks ekologi yang merupakan bagian dari 

keanekaragaman spesies dan ekosistem, serta 

keanekaragaman organisme dari alam, meliputi daratan dan 

perairan.44 

b.) Tanggung Jawab Negara Terhadap Sumber Daya 

Genetik 

Pada Article 5 “Fair And Equitable Benefit-Sharing pada 

Protokol Nagaya, yaitu:45 

                                                             
44 Article 2 CBD menjelaskan bahwa “Biological diversity means the variability among living 

organisms from all sources including, inter alia, terrestrial marine and other aquatic ecosystems 

and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, 

between species and of ecosystems”. 
45 Article 5 Protokol Nagoya 
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“The Parties shall encourage users and providers to 

direct benefits arising from the utilization of genetic 

resources towards the conservation of biological diversity 

and the sustainable use of its components”. 

Pasal ini menyatakan bahwa pihak (Negara) yang ada harus 

mempromosikan penggunaan sumber daya genetik untuk 

mempertahankan penggunaan keanekaragaman hayati yang 

berkelanjutan. 

c.) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) 

Protokol Nagoya dibuat berdasarkan turunan dari akses dan 

pembagian keuntungan yang dimuat dalam CBD 1992. 

Protokol Nagoya yang terdapat pada Article 5 “Fair And 

Equitable Benefit-Sharing”yaitu: 

“Each Party shall take legislative, administrative or 

policy measures, as appropriate, with the aim of ensuring 

that benefits arising from the utilization of genetic 

resources that are held by indigenous and local 

communities, in accordance with domestic legislation 

regarding the established rights of these indigenous and 

local communities over these genetic resources, are 

shared in a fair and equitable way with the communities 

concerned, based on mutually agreed terms”.46 

Pada pasal menafsirkan bahwa setiap pihak harus tunduk 

pada ketentuan ini, setiap Pihak harus menghormati dan 

berkontribusi pada pengaturan mekanisme terkait penyusun 

tahapan legislatif, administratif dan politik yang sesuai agar 

memberikan kepastian bahwa masyarakat adat dan 

komunitas lokal memperoleh manfaat dari penggunaan 

                                                             
46 Article 5 Protokol Nagoya 
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sumber daya genetik, dan hukum hak asasi manusia. Selain 

itu, masyarakat lokal yang memiliki hak untuk berbagi SDG 

secara merata dan baik sesuai dengan kesepakatan penduduk 

lokal terkait serta memiliki kondisi untuk mengakses dan 

menggunakan sumber daya genetik melalui penciptaan 

sumber daya genetik melalui pembuatan mutually agreed 

terms (MAT) atau Kesepakatan Bersama. 

a. Ranah Hukum Nasional 

Hukum dan peraturan sumber daya genetik memiliki sejarah dan 

ruang lingkupnya sendiri. Hampir semua sektor sumber daya alam di 

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Pada 

tahap awal, kajian ini dibatasi pada bentuk hukum dan bentuk 

Undang-undang (UU).47 Pada saat penelitian ini dibuat penulis 

menemukan ada 13 UU terkait SDA yang berhasil di kelompokkan 

dan kemudian ditempatkan dalam 4 kelompok. Berikut beberapa 

Undang-Undang nasional dibidang Sumber Daya Alam (SDA), 

yaitu:48 

I. Regulasi Tentang Lingkungan Hidup, Agraria dan Tata 

Ruang 

a) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Pokok-pokok Agraria 

b) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi 

Sumber Daya Alam 

                                                             
47 Mumu Muhajir, Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di 

Indonesia, E-Issn/P-Issn: 2615-7977/2477-118x. Diakses Pada 20 November 2021. 
48 Ibid 
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c) Undang-undang No. 37 Tahun 2014 mengenai 

Konservasi Air dan Tanah 

II. Regulasi Tentang Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan 

a) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 mengenai 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

b) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 mengenai 

Perkebunan 

c) Undang-undang No. 41 Tahun 2014 mengenai Lahan 

Pertanian Berkelanjutan 

III. Regulasi Tentang Pertambangan dan Energi 

a) Undang-undang No. 30 Tahun 2007 mengenai Energi 

b) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 mengenai 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

c) Undang-undang No. 30 Tahun 2009 mengenai 

Ketenagalistrikan 

d) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 mengenai Panas 

Bumi 

IV. Regulasi Tentang Kelautan dan Perikanan 

a) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan 

Atas UU No.31 Tahun 2004 mengenai Perikanan 

b) Undang-undang No. 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan 

2.3 Relevansi Prinsip ABS Terhadap Sumber Daya Genetik Dalam 

CBD 1992 & TRIP’s 

Menurut Efridani Lubis, perbedaan antara BCD dan kekayaan 

intelektual, dalam hal ini TRIP, adalah bahwa CBD pada dasarnya 
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melestarikan dan memelihara lebih banyak keanekaragaman hayati, yang 

berarti lebih cocok untuk manusia, negara-negara berkembang. 

Sementara itu, TRIP lebih mementingkan memfasilitasi paten 

keanekaragaman hayati dan mendorong kepemilikan swasta, yang berarti 

lebih menguntungkan negara-negara industri. Oleh karena itu, terdapat 

perbedaan atau pembedaan yang jelas antara CBD dan TRIPs, terutama 

dalam hal bagi hasil dan pengelolaan lingkungan. Pada awalnya TRIP 

muncul setelah adanya konvensi CBD 1992, mengatur tentang kekayaan 

intelektual sepenuhnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam 

Perjanjian TRIPs. 

Ketidaksepakatan ini berlanjut, dan akhirnya masyarakat internasional 

sepakat untuk mempertahankan dan memperkuat kesadaran tentang 

pengaturan sumber daya genetik dan TRIPs di CBD. Masyarakat 

internasional memimpin pembahasan pemanfaatan sumber daya genetik 

hingga COP ke-10 yang diketuai oleh Konferensi Para Pihak ke-5, yang 

selanjutnya disebut COP. Diskusi ini menghasilkan beberapa poin, 

yaitu:49 

1. Recognizing it’s Convention on Biological Diversity is the most 

important international convention on the conservation and 

sustainable use of biological diversity, and recognizes the 

relevant nature of plant protection; 

2. Recognize important things of the other current situation, in 

particular the Global Plan of Action for the Conservation and 

Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Agriculture 

and Food, and acknowledge appreciation of current 

international research efforts on food material plant genetic to 

assess. Plantation and food security built and developed by the 

United Nations; 

                                                             
49 Diakses pada website CBD COP-10 Decision, https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7152, 

January 2022. 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7152
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3. During its sixth session, it was decided to consider developing 

a Global Plant Protection Strategy; 

4. The Science, Engineering and Technology Advisory Facility 

invites it’s meetings of the members at its sixth meeting to 

consider current and unacceptable proposals for the Global 

Plant Protection Strategy on Reduced Plant Diversity; 

5. To better support this scientific, technical and technological 

advisory mission, the Administrative Secretariat will seek the 

views of the Parties and confer with relevant organizations, 

including the Action Plan motion. United Nations Global 

Organization for Food, Education and Human Rights. 

Programme. Gather information on the current Convention on 

Science and Culture, International Botanical Gardens and 

Conservation International Trade and Conservation harmful 

for Species of organism, Plant Conservation and Initiatives 

International. This Announcement should be forwarded to the 

branch for advice on science, engineering and technology, 

along with advice on the relationship between crop protection 

and thematic programmes. 

Berdasarkan hasil di atas, TRIPs Agreement perlu direvisi agar semua 

negara berkembang dapat dengan sama mengelola SDA dengan cara 

yang sama. Meskipun ada banyak pro dan kontra untuk memberikan 

hak kekayaan intelektual perusahaan, TRIPs setidaknya harus 

mengatasi masalah melindungi informasi penting dari penyalahgunaan 

eksternal dan internal. Selain itu, TRIPs harus mengakui 

ketidaksetaraan antara negara berkembang dan negara maju dan 

berusaha untuk memastikan bahwa semua negara ditempatkan dalam 

bidang persaingan yang setara. TRIPs harus memastikan bahwa negara-

negara berkembang tidak ditolak aksesnya ke teknologi yang 

diperlukan untuk pengembangan kepentingan mereka.50 

                                                             
50 Ibid 
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2.4 Tinjauan Access and Benefits Sharing Terhadap Sumber Daya 

Genetik (Protokol Nagoya dan CBD 1992) 

2.4.1 Prinsip Access and Benefit Sharing dalam Protokol Nagoya 

 

Protokol Nagoya untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) 

tentang prinsip ABS atas manfaat akses ke sumber daya genetik yaitu 

prinsip ABS adalah perjanjian yang melengkapi Konvensi 

Keanekaragaman Hayati. Konvensi memberikan kerangka peraturan 

yang transparan untuk secara efektif mencapai salah satu dari tiga tujuan 

CBD: pembagian keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan 

sumber daya genetik. Sebagai perwujudan dari tujuan CBD, prinsip ABS 

mengarah pada terciptanya hukum internasional yang memberikan 

transparansi dan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya 

genetik.51 Sebagai ekspresi dari tujuan CBD, prinsip ABS mengarah pada 

penciptaan hukum internasional yang memberikan transparansi dan 

kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya genetik. 

“The Nagoya Protocol will create greater legal certainty and 

transparency for both providers and users of genetic resources by:  

ii. Establishing more predictable conditions for Access to genetic 

resources.  

iii. Helping to ensure Benefits-Sharing when genetic resources leave 

the country providing the genetic resources By helping to ensure 

Benefits-Sharing, the Nagoya Protocol creates incentives to 

conserve and sustainably use genetic resources, and therefore 

enhances the contribution of biodiversity to development and 

human well-being.” 

Protokol Nagoya akan memberikan kejelasan hukum dan mekanisme yang 

lebih besar bagi negara pemilik dan pemakai SDG: 

                                                             
51 The Nagoya Protocol: What is The Nagoya Protocol and what are its objective diakses pada 

Januari 2022. 
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1. Menetapkan situasi agar dapat diprediksi untuk akses terhadap 

sumber daya genetik. 

2. Menetapkan mekanisme yang aman dan jelas untuk penggunaan 

terhadap SDG.52 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembagian manfaat akses, 

sebagaimana diuraikan dalam CBD 1992 dan Protokol Nagoya, melibatkan 

dua poin utama: akses dan pembagian manfaat. Sedangkan pendapatannya 

adalah untuk mengakses sumber daya genetik, pembagian manfaat terkait 

prinsip ABS karena penggunaan SDA yang dilakukan pihak pengguna 

tersebut. 

2.4.2 Prinsip Access and Benefit Sharing Dalam CBD 1992 

Prinsip access and benefit sharing (ABS) merupakan salah satu prinsip 

dalam dokumen internasional tentang konservasi keanekaragaman hayati. 

Prinsip ini memastikan bahwa manfaat dibagi antara pengguna dan 

penyedia keanekaragaman hayati. Prinsip ABS merupakan salah satu target 

CBD yang direkomendasikan oleh negara-negara penyedia 

keanekaragaman hayati karena keanekaragaman hayati digunakan secara 

komersial.53 

Tujuan ABS merujuk kepada 2 (dua) isu. Pertama, tujuan untuk menjamin 

pembagian keuntungan dari hasil penggunaan keanekaragaman hayati. 

Kedua, tujuannya adalah untuk memungkinkan masyarakat adat atau 

                                                             
52 The Nagoya Protocol: Why the Nagoya Protocol is important, diakses 31 Desember 2021. 
53 Nur Ghenasyarrifa, Jurnal “Konsep Access And Benefit Sharing”, Issn 2460-5247, Vol 3, No 2 

(2017), November 2021. 
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pemegang hak mereka untuk berbagi manfaat dari penggunaan komersial 

keanekaragaman hayati. Kedua isu tersebut merupakan komitmen yang 

harus dipenuhi untuk menjamin akses terhadap keanekaragaman hayati. 

Tabel di bawah ini menjelaskan tahapan prinsip ABS berbasis CBD 1992 

yang dibagi menjadi 2 elemen.54 Tabel di bawah ini menjelaskan tahapan 

prinsip ABS berbasis CBD 1992 yang dibagi menjadi 2 elemen: 

Access (Akses) 

(Pasal 15 CBD 

1992) 

1) Untuk menjamin kepastian, kejelasan, dan 

transparansi hukum atas Peraturan Bagi Hasil 

dan Akses terhadap Rumah atau peraturan 

perundang-undangan lainnya: 

2) Memfasilitasi dalam memberikan informasi 

tentang bagaimana permintaan persetujuan 

berdasarkan informasi dibuat; 

3) Memfasilitasi permintaan dalam bentuk arahan 

dan tertulis dan memberikan tarif yang sesuai 

dengan kurun waktu yang tidak lama, sesuai 

dengan otoritas pemerintah terkait; 

4) Bila memungkinkan taat dan konsisten dengan 

hukum dan peraturan nasional, kriteria dan/atau 

prosedur untuk menetapkan VIC atau 

persetujuan yang diinformasikan antara warga 

dan pemerintah untuk tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan 

5) Membuat mekanisme peraturan dan tata cara 

yang sesuai untuk mewajibkan serta menetapkan 

persyaratan yang disepakati bersama. Ketentuan 

yang dimaksud harus dibuat secara naskah yang 

memiliki kejelasan terkait informasi penting, 

antara lain (Klausul penyelesaian sengketa, 

prinsip ABS dan perubahan apabila ada) 

Benefit Sharing 

(Pembagian 

keuntungan 

diamanatkan di 

CBD dan diatur 

dalam pasal 5 

1) Berbagi keuntungan, baik moneter maupun 

non-moneter, dalam pemanfaatan sumber daya 

genetik berdasarkan kondisi yang disepakati 

bersama (MAT) atau kondisi yang disepakati 

bersama 

2) Memastikan bahwa manfaat yang timbul oleh 

penggunaan SDA yang ada pada suatu negara 

                                                             
54 Ibid 
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Protokol 

Nagoya)55 
sesuai dengan regulasi nasional mengenai 

SDG. 

3) Memastikan manfaat yang timbul dari 

penggunaan pengetahuan masyarakat adat 

terhadap SDG dibagai dengan adil sesuai 

prinsip ABS. 

Tabel 1 Prinsip ABS Pada CBD 1992 

Menurut penulis, prinsip ABS dalam Konvensi CBD 1992 masih bersifat 

umum, lebih khusus lagi prinsip ABS yang ditetapkan dalam Protokol 

Nagoya di negara pengirim. Oleh karena itu, penulis berharap negara-negara 

yang memiliki sumber daya hayati yang melimpah akan menerapkan hukum 

nasional mereka untuk menerapkan prinsip ABS. CBD juga tidak merinci 

cara dan ruang lingkup pengaturan pembagian manfaat untuk akses 

keanekaragaman hayati.

                                                             
55 Annex. Monetary and Non-Monetary Benefits Nagoya Protokol diakses pada Januari 2022. 
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III.METODE PENELITIAN 

Metodologi sebagai ilmu penulisan yang sistematis. Kajian skripsi ini 

menggunakan metode penelitian hukum, sehingga proses yang dilakukan 

dalam penelitian ini bersifat sistematis. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

3.1 Jenis Penelitian  

 

Adapun metode penelitian yang akan diterapkan oleh pengarang dalam 

melakukan penelitian skripsi yang berjudul Pengaturan Prinsip Access 

and Benefit Sharing Dalam Convention on Biological Diversity (CBD) 

dan Implementasinya di Indonesia” ini adalah jenis penelitian Normatif 

(Legal Research). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif 

dilakukan atas dasar sifat dan ruang lingkup aturan hukum. Pentingnya 

disiplin dalam penelitian normatif bersifat analitis dan normatif karena 

memandang hukum dari perspektif aturan, perilaku, aspirasi dan 

realitas hukum yang hidup. Selain itu dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan tertentu agar hasil penelitian tepat sasaran, terstruktur dan 

sistematis. Karya dapat dilihat dari berbagai sudut. Sifat penelitian 

dalam skripsi ini diklasifikasikan menurut beberapa aspek, yaitu: 

1. Berdasarkan Berdasarkan sudut sifat, skripsi ini menggunakan 

penelitian deskriptif, yaitu data yang tersedia tentang sumber 

daya alam, kondisi, dan fenomena lain yang diharapkan dapat 

memperkuat teori lama atau mendukung teori baru. Teori-teori 

baru dideskripsikan sedetail dan setepat mungkin.  
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2. Dari sudut bentuk, skripsi ini menggunakan penelitian 

preskriptif. Preskripsi menunjukkan bahwa kajian penelitian ini 

diharapkan membawa sebuah saran yang dapat mengatasi suatu 

permasalahan. 

3. Berdasarkan sudut tujuannya, skripsi ini menggunakan metode 

penyelesain fact finding (menemukan fakta belaka), berlanjut 

dengan problem identification (identifikasi masalah), dan 

metode yang terakhir yaitu problem solution, secara jelas skripsi 

ini memiliki tujuan untuk mengatasi masalah yang telah 

diuraikan pada latar belakang. 

Penyusunan skripsi ini dilakukan secara sistematis sehingga 

pengetahuan mudah ditemukan dan berkembang. Penelitian ini 

memiliki jenis studi hukum normatif yang berfokus pada studi 

literatur hukum dan literatur dari hukum nasional dan internasional. 

Penelitian dengan menggunakan hukum normatif meliputi berbagai 

hal seperti; asas hukum, sejarah hukum, sistem hukum, dan 

perbandingan hukum serta perbandingan hukum.  

3.2 Pendekatan Masalah  

Sesuai dengan judul penelitian skripsi dan metodologi penelitian 

normatif yang digunakan penulis, maka pendekatan penelitian 

dilakukan melalui: 

a. Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional 

Pendekatan terhadap sistematika hukum dengan menelusuri 

secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum 
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instrumental, dan operasional terkait pengaturan eksistensi  

dalam dalam CBD 1992 dengan menggunakan instrumen hukum 

internasional dan nasional.  

b. Konseptual 

Secara konseptual, pendekatan penelitian ini mengacu pada 

prinsip-prinsip internasional, tradisi, prinsip, prinsip atau konsep 

hukum lingkungan internasional untuk menentukan status 

hukum, masalah dan penelitian sesuai dengan tujuan dan isi 

penelitian. Masalah saat ini) dengan merumuskan masalah. 

Akibatnya, ada sub-topik terperinci untuk setiap topik tertentu. 

1. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan 

kesimpulan. 

2. Hasil penelitian yang dibahas di bab IV skripsi 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data  

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti 

pengaturan-pengaturan dalam hukum internasional dan nasional, 

diantaranya: 

1. Convention on Biological Diversity 1992 

2. Protokol Nagoya 

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 mengenai Pengesahan 

United Nations Convention on Biological Diversity. 

4. Undang-undang No. 11 Tahun 2013 mengenai Ratifikasi 

Pengesahan Protokol Nagoya 
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5. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten 

6. PERMENLH No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM/1.1/2018 

b) Bahan data sekunder, yaitu menjelaskan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti misalnya buku, buku, majalah, teks, 

artikel, surat kabar, internet, pendapat ahli, penelitian publik, dll. 

c) Bahan data tersier, yaitu dokumen yang menjelaskan pedoman dan 

arahan mengenai dokumen data utama dan tambahan seperti 

kamus, ensiklopedia, catatan kumulatif; dan berita. 

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi 

pustaka. Fungsi dari studi sastra adalah sebagai referensi umum 

yang berisi informasi umum seperti buku, bibliografi, dan 

ensiklopedia, serta referensi khusus yang berisi hasil penelitian 

sebelumnya tentang topik seperti mata pelajaran kerajaan. 

Kegiatan penelitian sastra dalam tesis ini berlangsung menurut 

langkah-langkah berikut: 

a) Mengidentifikasi sumber data sekunder berupa undang-

undang, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan 

hukum, dan dokumen perkara 

b) Mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, terutama 

proses penemuan dan pengenalan dokumen hukum 

c) Pengelompokan data yang berkaitan dengan rumusan 

masalah 



35 
 

 

d) Memeriksa data yang terkumpul untuk menentukan 

seberapa sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana masalah 

dirumuskan. 

3.4.2 Metode Pengolahan Data  

Hasil penelitian dibuat dengan mekanisme deskriptif yang 

sistematis, yaitu data sekunder yang diperoleh dikorelasikan 

sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga terbentuk satu 

kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian secara umum.  

3.5 Analisis Data  

Setelah melakukan pengolahan dan pengumpulan data tahap selanjutnya 

yaitu analisis data dimana peneliti menganalisis sejauh mana 

permasalahan yang akan dibahas. Terakhir hasil analisis akan diperoleh 

dalam kesimpulan.  
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V. PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan dari permasalahan yang diangkat tentang Tinjauan Yuridis 

Penerapan Access Benefit Sharing dalam CBD 1992 dan implementasinya 

di Indonesia adalah sebagai berikut:  

1. Access Benefit Sharing merupakan suatu mekanisme yang diatur 

dalam konvensi internasional CBD yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1994 untuk 

melindungi sumber daya genetik melalui mekanisme ABS yang 

mengacu pada Akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian 

manfaat yang timbul dari akses sumber daya genetik. Mekanisme ABS 

yang diatur di dalam Protokol Nagoya memiliki standar kepatuhan 

baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional atau setiap 

negara anggota. Adapun kepatuhan tersebut, meliputi: 

a. Menyediakan kepastian hukum, kejelasan dan transparansi; 

b. Peraturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang; 

c. Peraturan dan prosedur yang jelas untuk PIC dan MAT sebagai 

mekanisme kepatuhan aturan ABS dari Protokol Nagoya. 
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2. Indonesia telah memiliki pengaturan terkait prinsip ABS sesuai yang 

telah diamanatkan oleh hukum internasional dan disesuaikan dengan 

keadaan di Indonesia. Implementasi mekanisme prinsip ABS di 

Indonesia meliputi PIC dan MAT yang diusung CBD 1992 bersama 

aturan Protokol Nagoya. Indonesia selaku negara anggota telah 

berupaya untuk mengimplementasikan CBD 1992. Upaya Indonesia 

dalam implementasi dari CBD 1992 dapat dilihat dari tercapai atau 

tidaknya Target Aichi yang diusung oleh negara Indonesia. Indonesia 

telah berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut baik dari segi 

Kebijakan dan dari segi Program.  

a. Dari segi kebijakan, implementasi Prinsip ABS telah 

dilaksanakan melalui UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten dan 

PERMEN LHK No. P2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 

Tentang Akses Pada Sumber Daya genetik Spesies Liat dan 

pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Implementasi 

dari sehi kebijakan tersebut telah menerapkan apa yang telah 

diamanatkan oleh Konvensi CBD dan Protokol Nagoya. Karena 

kebijakan Indonesia terkait Prinsip ABS telah mengatur terkait 

Mutually Agreed Terms (MAT), Prior Informed Consent (PIC) 

dan konsep Pembagian Hasil (Finansial dan Non Finansal) 
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sesuai yang diamanatkan oleh konvensi Internasional CBD dan 

Protokol Nagoya. 

b. Dari segi program Indonesia telah mengupayangkan 

implementasi Prinsip ABS melalui Direktotar Konservasi 

Keanekaragaman Hayati. Lembaga ini telah berupaya untuk 

meimplementasikan prinsip ABS dengan cara memasukkannya 

dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) setiap 5 tahun sekali. 

Implementasi tersebut terhitung cukup berhasil karena terhitung 

dari jangka waktu 2015-2019 telah ada 26 PIC yang telah 

dilaksanakan Indonesia. Selain itu, dari segi program Indonesia 

telah mengoptimalkan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati 

(BKKHI) dengan cara mempermudah akses secara online 

melalui portal website BKKHI. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah akses kerja sama sumber daya genetik oleh 

Indonesia dan pihak Asing. 

5.2. Saran 

Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi CBD 1992 dan Protokol 

Nagoya memiliki tugas untuk menentukan kebijakan yang relevan 

untuk sumber daya genetik agar dapat memberi keuntungan bagi 

Indonesia. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan melakukan 
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pengoptimalan program yang sudah ada agar dapat meningkatkan 

jumlah akses kerja sama SDG yang dilakukan Indonesia. Selain itu, 

pemerintah harus terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder 

untuk membuat suatu regulasi yang baik dan sesuai dengan keadaan 

geografis dan historis yang dimiliki Indonesia. Pemerintah juga harus 

meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dari Izin Akses SDG 

yang dikeluarkan agar mengantisipasi pelanggaran dari pihak yang 

melakukan penelitian SDG.
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