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Latar Belakang

� 2004: Argentina dan Brazil mengajukan proposal pembentukan WIPO Development Agenda 
dalam Sidang Majelis Umum WIPO dan mendapat dukungan dari 12 negara berkembang
lainnya

� 2005: 

q Diadakan tiga sesi inter-sessional intergovernmental meetings (IIM) untuk membahas
proposal Argentina dan Brazil termasuk proposal tambahan dari negara anggota WIPO 
lainnya

q WIPO juga menyelenggarakan International Seminar on Intellectual Property and 
Development bekerja sama dengan organisasi multilateral lainnya seperti: UNCTAD, 
UNIDO, WHO dan WTO

q Untuk mempercepat pembahasan, dibentuklah Provisional Committee on Proposals 
Related to a WIPO Development Agenda (PCDA) pada Sidang Majelis Umum WIPO

� 2006: 

q PCDA mengadakan dua pertemuan
q PCDA menerima 111 proposal berdasarkan 14 proposal sebelumnya

q Sidang Majelis Umum memperbarui mandat PCDA untuk satu tahun dan memutuskan
akan ada dua sesi di tahun 2007 untuk membahas 111 proposal 

� 2007: PCDA mengadakan dua pertemuan dimana negara-negara anggota menyepakati 45 
rekomendasi dan merekomendasikan pembentukan Committee on Development and 
Intellectual Property (CDIP)



45 Adopted Recommendations under the 
WIPO Development Agenda

� DAR dibagi dalam enam kelompok
qKelompok A: Bantuan Teknis dan Pengembangan

Kapasitas
qKelompok B: Norm-setting, fleksibilitas, kebijakan publik

dan domain publik
qKelompok C: Transfer Teknologi,  Information and 

Communication Technology (ICT) dan Akses terhadap
Pengetahuan

qKelompok D: Penilaian, Evaluasi dan Studi Dampak
qKelompok E: Hal-hal terkait kelembagaan termasuk

Mandat dan Governance
qKelompok F: Hal-hal lainnya

� Selengkapnya mengenai 45 butir DAR dapat dilihat pada
laman: http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/recommendations.html



Kegiatan WIPO di Indonesia

� Indonesia telah menjadi anggota WIPO sejak 1979
� Indonesia sudah meratifikasi beberapa traktat yang dikelola oleh

WIPO:
1.WIPO Convention
2.Berne Convention
3.Paris Convention
4.Patent Cooperation Treaty
5.Trademark Law Treaty 
6.WIPO Copyright Treaty
7.WIPO Performers and Phonogram Treaty

� Indonesia berencana akan meratifikasi Marrakesh Visually Impaired 
Persons (VIP) Treaty dan Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances  

� Indonesia juga akan mengaksesi Madrid Protocol (Merek) dan
Hague Agreement (Desain Industri)



Kegiatan WIPO di Indonesia

� Perkembangan Terkini di bidang Otomasi
1.Administrasi

ü Penggunaan Industrial Property Automation System 
(IPAS) untuk administrasi merek, desain industri dan
paten

üPerpanjangan perlindungan merek secara online
üPencatatan Hak Cipta secara online
üe-PCT 
üPengembangan e-filing

2. Penelusuran
ü WIPO CASE (Centralized Access to Search and 

Examination) untuk paten
ü WIPO Global Brand Database untuk merek



Kegiatan WIPO di Indonesia

� Perjanjian antara Indonesia dengan WIPO:
1. MoU between the Directorate General of Intellectual 

Property Rights (DGIPR), Ministry of Law and Human 
Rights and the World Intellectual Property Organization 
(WIPO) in the Area of IP Information and Dissemination 
of National IP Documents tahun 2009

2. Cooperation Agreement between the Directorate 
General of Intellectual Property Rights of Indonesia and 
the World Intellectual Property Organization for the 
Development of Intellectual Property Office Business 
Services tahun 2011

3. MoU between the Directorate General of Intellectual 
Property Rights of the Republic of Indonesia (DGIPR) 
and The World Intellectual Property Organization (WIPO) 
Concerning the Provision of Alternative Dispute 
Resolution Services to Parties Involved in Cases Filed 
with DGIPR tahun 2014



Kegiatan WIPO di Indonesia

� Rencana Kerja Sama

1. Program Technological Innovation Support Center 
(TISC) merupakan program WIPO yang menyediakan
akses terhadap informasi dan layanan berbasis
teknologi berkualitas tinggi bagi para inovator untuk
mengeksploitasi potensi inovatif dan menciptakan, 
melindungi serta mengelola HKI mereka

2.MoU between the Ministry of Law and Human Rights 
of the Republic of Indonesia and the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) concerning the 
Development of A National Intellectual Property 
Strategy for Indonesia



Kegiatan WIPO di Indonesia

� Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.Indonesia telah menjadi beneficiary maupun host 
beberapa kegiatan workshop, seminar, training, 
consultative meetings yang diselenggarakan oleh
WIPO

2.Tema kegiatan-kegiatan tersebut beragam dari
pemeriksaan substantif (paten,merek, desain
industri), administrasi, penegakan hukum, transfer 
teknologi, patent drafting, klasifikasi Nice dan
Locarno, public awareness, lisensi

3.Berdasarkan tema kegiatan tersebut, kegiatan ini juga
melibatkan seluruh pemangku kepentingan DJKI



Rencana Penyusunan Strategi
Nasional Kekayaan Intelektual
� Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Ditjen KI sejak

tahun 2015 telah membahas MoU dengan WIPO tentang
penyusunan strategi nasional kekayaan intelektual

� Tujuan MoU: merumuskan dan menerapkan strategi 
nasional KI Republik Indonesia dengan mengidentifikasi 
kebutuhan dan prioritas KI jangka pendek, menengah
dan panjang yang sejalan dengan kebijakan 
pembangunan nasional dan tujuan ekonomi secara 
keseluruhan

� Dalam penyusunan strategi nasional KI ini akan
menggunakan metodologi WIPO yang telah dirancang, 
diuji dan dikonsolidasikan sebagai bagian dari WIPO 
Development Agenda



Rencana Penyusunan Strategi
Nasional Kekayaan Intelektual
� Strategi Nasional KI akan memperkuat kemampuan suatu

negara dalam menghasilkan aset KI yang bernilai ekonomi. 

� Setiap negara memiliki kekayaan dalam bentuk SDM, karya
seni dan literatur; hasil kerajinan dan folklor; serta aset
biologi dan genetika.

� Strategi Nasional KI mendukung negara tersebut
mengeksplorasi aset-aset tersebut secara terencana, efisien
dan berkelanjutan

� Strategi Nasional KI harus mencakup elemen kreasi, 
manajemen, perlindungan dan penegakan hukum sebagai
satu ekosistem KI sebagai satu kesatuan yang saling terkait

� Agar Strategi Nasional KI yang disusun lebih komprehensif
dan terintegrasi maka perlu melibatkan seluruh stakeholder



Identifikasi SDGs yang Terkait KI



Identifikasi SDGs yang Terkait KI

� Berdasarkan Hasil Sidang CDIP Sesi ke-16 tahun 2015, teknologi, 
inovasi dan kreativitas merupakan elemen-elemen kunci yang 
terkait dan dapat mempengaruhi pencapaian SDGs. 

� Mandat WIPO adalah untuk memimpin pembangunan sistem
internasional KI yang seimbang dan efektif yang memungkinkan
inovasi dan kreativitas bermanfaat bagi semua

� Dengan mandat tersebut, WIPO dapat memainkan peranan penting
dalam mendukung usaha-usaha yang dilakukan negara anggotanya
untuk mencapai SDGs.

� Tugas WIPO dengan negara anggotanya dalam mengembangkan
strategi nasional KI dan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan nasional, menjadi salah satu kunci keberhasilan
pencapaian SDGs.

� Memastikan bahwa dukungan ini terfokus dan efektif, membutuhkan
identifikasi yang jelas dari 17 SDGs yang besar relevansinya dengan
tugas WIPO 



Identifikasi SDGs yang Terkait KI

� SDGs 9 dan 17 merupakan sasaran yang terkait dengan
mandat dan tujuan strategis WIPO 

� SDG 9 (Target 9.4; 9.5; 0.1 da 9.b): “Membangun
infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi
yang inklusif dan berkesinambungan serta mendorong
inovasi.” WIPO mendukung negara anggotanya dalam
mengembangkan inovasi.  

� SDG 17 (Target 17.6; 17.7 dan 17.8): “Memperkuat sarana
pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan yang berkesinamnungan.” Targetnya terkait
dengan teknologi dan berhubungan dengan beberapa
bidang tugas WIPO mendukung negara anggotanya dalam
penggunaan sistem KI untuk pembangunan teknologi, 
penggunaan sistem KI dan berbagi pengetahuan tentang
teknologi



Identifikasi SDGs yang Terkait KI

� SDGs 2, 3, 4, 7, 8, 12 dan 13 merupakan sasaran yang terkait
dengan program dan kegiatan WIPO

� SDG 2 (Target 2.a): “Akhiri kelaparan, capai ketahanan pangan dan
peningkatan gizi serta mempromosikan pertanian yang 
berkelanjutan.” Target ini merujuk pada investasi pengembangan
teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. WIPO 
memberikan dukungan kepada negara anggotanya dalam
memanfaatkan sistem KI untuk mendukung pengembangan
teknologi. 

� SDG 3 (Target 3.3. dan 3.b): “Memastikan kehidupan yang sehat
dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua.” Target 3.3 merujuk
pada “untuk mengakhiri epidemi AIDS, TB, malaria dan penyakit
tropis yang terabaikan…” WIPO mempunyai program WIPO Re: 
Search (http://www.wipo.int/research/en/) untuk mendukung
pencapaian target ini. Sedangkan target 3.b terkait dengan Doha 
Declaration on the TRIPS Agreement. WIPO bekerja sama dengan
WTO dan sebagai bagian dari dukungan trilateral WIPO-WTO-WHO



Identifikasi SDGs yang Terkait KI

� SDG 4 (Target 4.a): “Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif
dan adil dan mendorong kesempatan belajar seumur hidup.” Target 
ini termasuk aturan tentang fasilitas pendidikan bagi penyandang
cacat. WIPO mempunyai program ABC (Accessible Books 
Consortium) (http://www.wipo.int/research/en/) yang bertujuan
meningkatkan ketersediaan buku dalam format yang dapat diakses
oleh tuna netra maupun orang dengan gangguan pada
penglihatannya

� SDG 7 (Target 7.a dan 7.b): “Memastikan akses terhadap energi
yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.” 
Kegiatan WIPO GREEN (https://www3.wipo.int/wipogreen/en/) 
mendukung negara anggotanya dalam mencapai target ini

� SDG 8 (Target 8.2 dan 8.3): “Meningkatkan pertumbujan ekonomi
yang berkelanjutan, dan inklusif, lapangan kerja yang produktif , 
menyeluruh dan layak untuk semua.” Target 8.2 merujuk pada
“peningkatan teknologi” yang mana terkait dengan kegiatan-
kegiatan WIPO. Target 8.3 merujuk khusus pada kreativitas dan
inovasi yang secara eksplisit ada dalam misi WIPO



Identifikasi SDGs yang Terkait KI

� SDG 12 (Target 12.a): “Memastikan pola produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan.” Target 12.a merujuk
pada penguatan “kapasitas teknologi untuk bergerak ke
arah pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.” 
Sejumlah kegiatan WIPO mendukung negara
anggotanya dalam meningkatkan kapasitas teknologi
mereka.

� SDG 13 (Target 13.1, 13.2 dan 13.3): “Melakukan
tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan
dampaknya.”  Program WIPO GREEN mendukung
pelaksanaan ketiga target ini.



Identifikasi SDGs yang Terkait KI

� The 2030 Agenda for Sustainable Development 
menekankan pada pentingnya data yang relevan, 
berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung
pengukuran perkembangan dan pelaporan berdasarkan
indikator SDG yang sesuai.

� Dalam hal ini, agar memungkinkan laporan WIPO yang 
berguna mengenai dampak dukungannya kepada negara
anggotanya, WIPO hanya membatasi SDG dan target 
yang mempunyai indikator keterkaitan langsung kepada
WIPO dan dengan dukungan data yang sesuai.
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