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Abstract

Agriculrure is one of key sectors to satisfy the largest demand for

nadonally and lndonesians consume primarily nationaliy-grown

oroducts. With its 
"""tt "a abundant fertile soil' Indonesia contrnues

io b" a major global key prodr:cer of a wide variery of agriculrural

tropical products'':;;*illy' Indonesia is still facing the probl em of fo o d

securiry because "' *t""i"g p-opulation' enviroimental degradation'

unpredictabf . ai,t"it, ""*'iiio'te 
rs' croD failu res' rising food prices'

less competiwe ot ittJf"a"cts' low ordductiviry and less product

diversiry.Sincelndonesi^ahous"'*tt''localagriculturalproducts
with uniqu. qr"u'ylt'i'pecitt ch"'"tteh'tics' and that these products

are associatedwith geographical factors such as Cianjur fuce' Cilembu

Cassava, Toraja cotft"l-Aor Vanili' Banda Nutmeg' Java Tea' Deli

Tobacco, etc, this;;;t;tll altalyze how Geographical Indications

(Gls) can assist in 
'i.rppotti'g 

food securiry by protecting the unique

oroduct attributes and the qualiry of agriculrural products' This

B;:::il"h';ilrsh;'hat usi"g Gtio idenii$r and *'.ik"t agricultural

oroducrs *iff ,rpport the fo"od securiry p'ogt"t" bJ.:.Ipott"g the

br benefit ,rr.t i'" i"*"tt"g ftoat"ti"iry aid avaitabiliry adding

economic value to products' imPro-vmg the 31P"::t "l:llroducts 
and

increasing local products competitivt"t"''fne Ct Protecdon for local

agriculrural p.odt'lciJ";;;""t tnt ait""iry of agriculrural as one of

key steps.o .,""Jio"[ "'Ji"itrtq' 
that affects to food securiry' Thus'

the scenario or pto'"liil-';;i;"y i"dit"ttly contribute to food securiry

through adding value by incorporatit'g'""itory specific cultural'

environmental and social qualities into"production' processing and

developing "f 
,"i;;itt'r',Jtitt ^t'a 'ptii"t 

agriculrural products'

lt6 I
lzzl
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LAIAR BELAKANG MASALAH

Sebagai negara yang kaya hasil alam dan hasil bumi, Indonesia
seharusnya mampu menyediakan sumber bahan pangan yang beragam
sehingga dapat mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan
pemenuhan konsumsi pangan nasional. Namun ironisnya, Indonesia
menghadapi masalah ketahanan pangan yang dinilai belum kuat dan
masih rentan dengan semakin meningkarnya keburuhan pangan
akibat jumlah penduduk yang makin besar namun tidak dibarengi
dengan meningkatnya produktivitas perranian, menurunnya lahan

, pertanian akibat konversi lahan, kegagalan panen, perubahan cuaca
danpemanasan global, keterganrunganpada impor produkperranian,,08
terjadinya perubahan pola pangan, kurangnya diversifikasi pangan,
dll.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk ditambah
dengan kerusakan lingkungan, beralih fungsinya/konversi lahan
pertanian, pemanasan iklim, pergeseran pola pangan, diversifikasi
pangan dan produktivitas pertanian yang semakin menurun,
diprediksi akan ada kelangkaan pangan. persaruan Bangsa Bangsa
(PBB) menyebutkan bahwa populasi penduduk dunia di tahun 2050
mencapai lebih dari 9 miliar jiwa dan m'emerlukan tambahan pangan
sebesar 7oYo.'oe Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat
dikhawatirkan terjadi kelangkaan pangan dan kelaparan. FAo (Food
and Agicubure organisation) menyatakan bahwa Indonesia berada di
level serius dalam indeks kelaparan global yang diprediksi akan rerus
memburuk dengan terus bertambahnyajumlah penduduk di Indonesia,
diperkirakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) akan mencapai 45O juta jiwa pada tahun 2045. Jumlah
penduduk Indonesia telah mencapai Zt6 juta jiwa dengan angka

108 PPI Belanda, " Lingkar Inspirasi 5 : Ketahanan Pangan Indonesia ",23 Feberuari
2013, http: / /ppibel"rd".o.g/ 

"."." /lirgk".-irspi."si-5-kerahrnar-prngan-indonesia
l09 Agus Setiadji, "Implementasi Hubungan Kerja Antar Instansi Unruk Ketahanan

Pang-an_Dapat Meningkatkan Kemandirian Bangsa", EssaH Disampaikan pada program
Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII (ppRA XLVIII) Lembaga Ketahanan Nasional, iorz,
h.5.

l
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perrumbuhar 1,75o/o per tahunuo y^t'g mengindikasikan besamya

keburuhan pangan' Keburuhan pangan yang sangat besar apabila

tidak diimbangi peningk"'"" ptodtlktivitas pertanian dan diversifikasi

pangan akan-menyebabkan kelangkaan dan kekurangan pangan'

L"l"prt".r, bahkan instabilitas nasional'

Selain iru perubahan pola konsumsi pada jenis makanan

rertentLr menjadi rd"h r"tt' masalah kelangkaan pangan dan Ienyapnya

diversifikasi komoditi pertanian yang menjadi unggular-r daerah'

Sebelum beras dikonsrmsi oleh hampir sebagian besar.penduduk

Indonesia, kelangkaan ini tidak terjadi karena tiap daerah di Indonesia

memiliki makanan utama yang berbeda'beda' Misalnya' jagung

menjadi makanan utama di tvtadura dan Nusa Tenggara' sagu unruk

-"r|rrrk"t Maluku dan Irian Jaya, sedangkan beras adalah makanan

utama di Jawa, Sumatera, Kalirnantan dan Sualwesi' Namun setelah

f"*.d.r."t orde baru rnenetapkan kebijakan Swasembada Beras'

berdampak pada pergesera" pola pangan pokok ke karena secara tidak

l"rrgrrrrrg *Lmakt, Jr"t'g yat'g men-gkomsumsi bahan makanan non

beras beralih ke beras ,.liirrgg"-r.r1ad.i lonjakan konsumsi kebutuhan

beras nasional yang tidak Japat dipenuhi oleh produksi dalam negeri

sehingga dapat mJmyebabka" at'caman kelangkaan dan kerentanan

p""g"tt yang dapat menganggu ketahanan pangan'

Ketahanan pangan sangat mendesak unruk dilakukan karena

pangan metoprk i, kJutuht" dasar manusia paling utama sehingga

pemenuhan Pangan merupakan bagian dari hak dasar atau hak

asasiindividu.Selainiru,pangan'"t"t'sosialdanekonomimemiliki
f.r^rr.r, penting tatkat' aigunakan sebagai senjata dalam negosiasi

politik, *b"g"i-rrra diu'"ikan oleh Susan George bahwa "food

isaweapon,itisnowoneofthepincipletookonournegotidtingkit".,|,
Bahkan negara maju telah met'gg"nakan Pangan u-nr-uk mendominasi

produksi Pangan global yang- menyebabkat' produksi pangan tidak

merara dan menirigkatnya kelaparan dan malgizi di banyak negara-

Mengingat pentingnya pemenuhan kecukupan Pangan' setiaP negara

rrolbid.
I l lsusan George (1989), How the Other- Hatf Dies' Rowmand and Littlefield Publisher'

New york, 1989, h. ,rr, ii!^i"g" aififr", di Direktorat Pembiavaan Pertanian Direktorat

Jenderal prasarana dan sarani iertanian Kementerian Pertanian (2o]^?), Pedoman Teknis

'Pembiayaan 
Ketahanat Pangat dan Energl' h'l'

lzBl
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I
akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai fondasi
bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Oleh karena iru, ketahanan pangan sangat mendesak
dilakukan dengan cara melakukan revitarisasi sektor pertanian.
Ketahanan pangan dan sektor perranian memiliki korelasi yang sangar
erat karenanya pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan
dengan mengabaikan pembangunan sektor pertanian. prioritas pada
sekror pertanian perlu dilakukan karena peran sektor pertanian yang
sangat straregis sebagai sektor yang menyediakan bahan pangan, bahan
baku indusrri, bahan pakan dan bio energi, sumber devisa negara
dan sumber pendapatan, serra sekror yang mendukung diversifikasi
pangan dan pelestarian lingkungan melalui praktek pl.tarrir., ya,g
ramah lingkungan."'

Revitalisasi perranian nasional perlu didukung antara lain
,.^ elalui program peningkatan produktiviras pertanian da., diversifikasi
pangan. Produktivitas dan diversifikasi pangan sangar penting karena
menjadi salah saru landasan bagi tercipir"y, t 

"trt ".r"i., p".rgu., y..rg
antara lain dapat ditingkarkan melalui peningkatan produktivitas
produk unggulan perrania n.

Indonesia memiliki beragam produk unggulan pertanian
seperti Beras cianjur, Ubi cilembu, Beras Merah Kalirejo, Beras
Hitam Ban1rumas, Kankung Lombok, Kopi Gayo, Beras Solok,
Pala Banda , Lada Muntok, vanili Alor,, d[ yang mempunyai kuaritas
sangat baik dengan ciri khusus dan kharakteristik yang khas serra
unik akibar pengaruh wilayah geografis yang tidak dapat dgumpai di
daerah lain. Produk unggulan pertanian yang memiliki kualita, b"g.r,
dan karakteristik yang unik tersebur seharusnya dapar dikembangkan
dan dilindungi melalui rezirn Indikasi Geografis.,i, proteksi Indikasi
Geografis sangar dibutuhkan karena kualitas dan karakteristik produk
unggulan pertanian pada urnumnya sangat dipengaruhi oleh faktor
wilayah geografis daerah setempat seperti 

"L-,-.rr".a, tanah dan

tr2Ibid.
ll3Menurut Pasal l^Angka 6 Undang_undang Nomor Z0 Tahun 2016 Tenrang

Merek dan Indikasi Geografis (utJ zo/ 2016), Indikasi Geografis adalah suaru tanda yarri
menunjukkan daerah asal suaru barang dan/atau produk yang karena fakror lingkungaJ
geografis rermasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor rersebut
memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertenru pada barang dan/arau produk
yang dihasilkan.

lzgt
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unsur geografis daerah lokal yang bersangkutan' yang tidak dimiliki

daerah lai.r. trrdikasi Geografis memproteksi keunggulan' citra'

asal dan kualitas produk pertanian lokal agar tidak bisa dipalsu atau

didaftarkan perlindungannya negara lain yang ddak memproduksi

produk unggulan ,"trJb,,,.- Dengan adanya perlindungan berbasis

indikasi c-eog.afi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

pertanian karena perlindungan lndikasi Geografis memungkinkan

pengembangkan sistem ptod"kti pangan berbasis sumber d'aya

iot^j, menilgkatkan diveisifikasi pangan dan nilai tambah produk

pertanian. HA ini sesuai dengann Program ketahanan Pangan melalui

p"rg.-b".,gan sistim proauki yang berbasis pada sumber daya

lokal. Disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun

1zOOz Tentang Ketahanan Pangan bahwa salah saru uPaya untuk

mewu.ludk"n f,etrhrrr".. p".,g"t' dilakukan dengan mengembangkan

siste* produksi pangan yang berbasis pada sum-b1l daya lokal' Di

dalam Peraturan Presiden Nomot 22 Tahun 2009 bahkan dituangkan

kebijakan PercePatan penganeka-ragaman konsumsi pangan

(diversifikasi pangan) bJ.b'Iit sumber daya lokal' Peraruran Daerah

JawaTimurNomor2Tahun2010TentangTataKelolaProduk.Produk
Urrgg,rl"t, Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur juga menganlr

bahwa usaha pertanian dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan

memperluas plnganekaragaman hasil pertanian serta meningkatkan

efisieirsi, ,rrlr* da., prod'-,kti' Sedangkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk

urrigutan Daerah mengatur bahwa pengembangan keragaman jenis

prol* unggulan dalrah dan perlindungan produk unggulan

hu"t"h sebagai salah satu model pengembangan produk unggulan

pertanian. Oa.i pengaruran tersebut, terlihat bahwa pemerintah

t.*p"y" untuk -errle-bangkan dan melindungi produk unggulan

pertanian. Namun try"""g"y" pengembangan dan perlindungan unruk

produk unggulan p..,.,i"' belu- diarahkan pada proteksi Indikasi
'G.o 

grfi , a"rrr., meningkatkan pro duktivitas dan diversifi ka s i p a n ga n.

Untuk iru perlu diformulasikan strategi m^eningkatkan

produktivitas pert;ian yang berkelanjutan dan diversifikasi pangan

d.rrg", melindungi produk unggulan pertanian melalui sistem

Indi"kasi Geografisl Denga., meningkarnya produkrivitas p ertanian

lBol lBrl
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dan diversifikasi pangan yang semakin beragam, maka permasalahan
ketahanan pangan diharapkan sedikit dapat diatasi.
2. tndikasi Geografis unfuk produk pertanian

Mengenai Indikasi Geografis, worrd- Inteilectuar property organization
(WIPO) memberikan definisi sebagai berikut:

A geographicar indication is a sign used. on goocrs that have a specif.c
geographical origin and possess quarities or a reputation that are d_ueto that place of origtn. Most commonllt, a geigraphical indication
consists of the name of the place of origin of the giod.s. Agricuburar
products twicduy have quarities that deive from thar prace of
production and are inJruencedby specific rocarfactors, such as crimate
and soil. whether a sign functions as a geographicar ind.ication is a
matter of nationallaw and consumer perception.tta

Semenrara wro memberikan pengertian Indikasi Geografis
adalah place names (in some countries arso words associated. with a ptace)
used to id-entifu the oigin and quality, reputation or other characteristics of
pro ducts (for example, " Champ agne,,,,, ie quila,, o r,, Ro quqfor t,,t t 5

Pada tataran inrernasional, pengaruran terkait dengan
Indikasi Geografis anrara rain dapar dilihat di Lisbon Agreernent,
Madnd Agreement, pais convention, iKlps Agreement. Lisbon Agreement
menjadi cikal bakal pengaruran Indikasi Geografis dengan mengatur
appellation of ongin yang didefinisikan sebagai: th7 geographicar
name of country, region or locality, which ,rrr* to d.esignie a prod.uct
oiginating therEin the characteistic qualities of which ori du, exilusively
o^r essentially to geographical environment, including natural and human
factor.-"u Selanjutnya Trad.e Rerated. Aspect of Intenituar property(TRlps)
memberikan pengerrian Indikasi Geografis di dalam ,{rticle zz (r)
sebagai : "geographicar indications dre, yor the purPose of this agreement,
indication which which identify a good" as originating in the territory of a
member (wro) or a region or rocarity in that territory, where a giren quaLity,

tr4WIPO, "Geographical Indications,, htrp://www.wipo.inr/aboutip/enl
geographical ind.hrml, diakses 2 Februari 2014.

r l 5WTO, "Geograpical Irdi.rriorr,,
gi e.htm,, diakses 5 Februari 2014

l lSArricle 2 (l) Lisbon Agreement

f
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rePutntionorotherchdructer*ticofthegoodisessenti/;llyattributabletoits
geogrdPhical origin".

Di level nasional, Indikasi Geografis diatur di dalam Undang Undang

Nomor20Tahun2016TentangMerekdanlndikasiGeografis
lselanlutnya disebut UrJ 2ol2ot5)' Menurut Pasal 1 Angka 5 UU

20l2oL6,Indikasi Geografis adalah suaru tanda yang menunjukkan

daerah asal suarubarang-dan / atau produkyangkarena faktorlin gkungan

g""gr"nt termasuk f'ftot alam, faktor manusia atau kombinasi dari

keduafaktortersebutmemberikanreputasi,kualitas,dankarakteristik
tertentll pada barang dan/atau produk yang dihasilkan' Selanjutnya'

Pasal 1 Angka t Periuran Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang

Indikasi G"eografis (selanjutnya disebut PP 51 lzooz) mendefinisikan

Indikasi Geografis sebagi ":"t" tanda yang menunjukkan daerah

asal suatu barang, y".,g f,"ttt'a faktor lingkungan q"og:tlfit termasuk

faktor alam, f"kto,.,",,osia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut,

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada baran gyangdihasilkan'

Di Indonesia pengaturan lndikasi Geografi ddak dibuat dalam suatu

Undang-undang tersendiri tetapi dimasukkan dalam undang-undang

Merek. Secara historis, Pengat;ran Indikasi Geografis pada awalnya

terdapat di dalam Pasal zg A sampai dengan Uasll lo E Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek (t-t1'"j"-tlya disebut

lJlJ 14/tgg7).Pengaturan Ind'ikasi Geografis di dalam IJU 14l1997

merupakan hal bam sebagai penyesuaian ketenruan yang terdapat

Perserujuan TRIPs. Undan!-ut'dang Merek sebelumnya yaitu Undang

Undang Nomor 21 Tahun igoi Ttt"'ng Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan (UU 21 /196l) danUndangUndangN"T": 19 Tahun 1992

tentangMerek(UU19/1992)belummengarLlrperlindunganlndikasi
Geografis. Kemudian tahun 2001 lndikasi Geografis diatur di dalam

Undang-undangNomor15Tahun200lTentangMerek(UU15l2o0|).
Berdasarkan UU 15 l2OO, d.ibuat PeratLlran pelaksanaan mengenai

IndikasiGeografismelaluiPP5itzoot.Terakhir,lndikasiGeografis
diatur di dalam rJu 20/2016 bahkan Indikasi Geografis dimasukkan

sebagai bagian judul undang-undang tersebut'"'

Pengaturan Indikasi Geografis dalam hukum nasional tersebut

*..:rrp"t 
"r,salah 

satu implillsi dari ratifikasi Persetujuan Pembenrukan

lszl
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wro yang dilakukan oleh Indonesia melalui undang-undang Nomor
7 Tahun 1994. Di dalam perserujuan pembenrukan wro terdapat
salah satu lampiran yaitu TRIps. Konsekwensi dari ratifikasi tersebug
tersebut adalah Indonesia harus menyelaraskan pengaruran Indikasi
Geografis nasional dengan kerenruan TRIps, membuat aturan HKI dan
melakukan penegakan hukum di bidang HKI. Indonesia berkewajiban
mengharmonisasikan kerentuan nasional di bidang HKI dengan
Perserujuan TRIPs karena persetujuan TRIps mewajibkar, ,.*.r.
negara anggota .WTO 

untuk menerapkan standar perlindungan yang
ada di rRIPs secara penuh (full compliance). Kewajiban untuk -..rt""ti
secara penuh ketenruan TRIPs tersebut membawa konsekwensi bahwa
pengaruran rnengenai HKI (termasuk Indikasi Geografis) tidak boleh
bertentangan dengan ketenruan TRIps.

TRIPS mensyaratkan bahwa negara anggora wro diharuskan
menrbuar aruran hukum (legal means) unruk melindungi Indikasi
Geografis :

In respect of geographical indications, Members shall provid.e the legal
meansfor interested parties to preyent:

(a) the use of dny means in rhe designation or presentation of a good
that indicates or sug.ests thdt the good in question oiginates in a
geographical areo other than the true place of oigin in a manner
which misleads the public as to the geographical oigin of the good.;

(b) oy use which constitutes dn oct of unfair cornpetition within the
meaning of Article 10bis of the paris Cotwention (1967).

Berdasarkan Artikel zz Ayat (z) TRIps, Indonesia sebagai
r anggota w'ro diwajibkan unruk membuat aruran hukum dalam
melindungi Indikasi Geografis. Meskipun demikian TRIpS tidak
mengharuskan aruran hukum tersebut harus dalam bentuk tertentu
dan membebaskan tiap negara unruk menenrukan benrukperlindungan
Indikasi Geografis- umumnya ada tiga model y".rg drpilih daL*
melindungi Indikasi Geografis yaitu; (a) diarur di dalam ketenruan
hukum yang menftikuskan pada kegiatan bisnis seperti peraruran
persaingan curang, perlindungan konsumen, atau perbuatan melanggar
hukum(passing off); (b) diarur di dalam Hukum Merek, 1c) diaruidr
dalam pengaruran khusus (sui grner* system) tersendiri.Indonesia lebih
memilih unruk melindungi Indikasi Geografis dalam rezirnhukum

lBsl



Merek.DimasukkannyalndikasiGeografisdalamrezimhukumMerek
didasarkan pada pertimbangan bahwa Indikasi geografis merupakan

tanda pembeda seperti halnya Merek,"8 hanya saja untuk Indikasi

C.og."n, tanda ini dikaitkan dengan faktor lingkungan geografis yang

meriberi pengaruh pada kualitas atau ciri khas produk'

Indonesia memiliki kekayaan produk unggulan pertanian

yang memiliki ciri khas dan kualitias khusus akibat pengaruh unsur

!.o!."n. sehingga produk unggu]1n Pertanian tersebut paling

i"pi, ,-,.rrrrk dilindungi melalui Indikasi Geografis karena lndikasi

Giografis melindungi produk yang memiliki kualitas khusus akibat

peng"aruh lingkungan geogrtfis seperti faktor alam' faktor manusia

atau kombinasi manuti" a"" faktor alam setemPat' Beberapa produk

unggulan pertanian yang telah didaftarkan unruk mendapatkan

p.J[rci Indikasi C.ogtr-nt antara ,lain Beras Adan Krayan' Ubi

bil"*b, Sumedang, Kangkung Lombok, Salak pondoh sleman-Jogia,

Susu Kuda Sumbawa, Madu Sumbawa, Bajawa Purwaceng Dieng'

Vanili Kepulauan Aloq beberapa produk kopi (Kopi Arabika Kalosi

fnrekang, Kopi ArabikaJava Preanger, Kopi ArabikaJava Ijen-Raung'

Kopi arabika toraia, Kopi Arabika Kintamani Bali' Kopi Arabika Gayo'

fopi aratika Floies), Minyak Nilam Aceh, Bandeng Asap Sidoarjo'

Tembakau Hitam Sumedang, Tembakau Mole Sumedang' Lada Putih

Muntok dan Carica Dieng.;' Namun masih terdapat banyak produk

unggulan pertanian y".rg- b"lltrn dilindungi dalam skema Indikasi

GJo-grafis seperti Beras 5o1ok, Beras Hitam Banyumas' Berah Merah

Kalirejo Batang-Jawa Tengah, Beras Dlanggu-Klaten' Sagu Miranti-

Sulsel, Kedelai B.rr1-*",gi, Mangis Sukabumi'Jeruk Garut' Mangga

Probolinggo, Tembakau Sumenep, Pala Banda Naera' Markisa

lvtakasaflpel Baru, Pisang Ambon, Duku Palembang' Ramburan

Binjai, elimbing Tasikmadu Tuban, Kelapa sawit Mare-hat (Medan),

JambuAirDalhari/Sleman,JambuAirBangkalan,JerukPacitan,Jeruk"N"-b"rrg"n 
Madiun, Salak Bali, Durian Candimulyo Magelang' dll'

I nternotionol Con[erence 4u7,at 2d - 2V 2Ol7

I lSPengertian Merek menurut Pasal 1 Angka t UU zo I 2016, Merek adalah tanda yang

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
dapat ditampilkan secara grafis berupa

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (dga.) dimensi, suara, hologram atau

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut unruk membedakan barang dan / atau jasa

yang diproduksi olehorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/

atau jasa.
't tghtrpr, / /www.dgip.go.idl images /adelch-images/pdf-files/publikasi/ publikasi-ig/

ig-terdaft ar-maret-20 I 5.Pdf
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Produk unggulan pertanian tersebur sangar berporensi unruk
dilindungi melalui Indikasi Geografis karena memiliki kualitas khusus
dan ciri khas akibat pengaruh lingkungan geografis. Kualitas produk
unggulan perranian lebih banyak dipengaruhi oleh unsur geografis
tempat prodt& tersebut dihasilkan seperri faktor alam, faktor iklim,
cuaca, bahkan faktor tradisi lokal, budaya atau masyarakat setempat.
Menurut Laurence Be'rard and philippe Marchenay ada keterkaitan
antara kualitas atau reputasi produk pertanian dengan unsur geografis
dari daerah asal produk rersebur dihasilkan. r,o oleh karena itu, Indikasi
Geografis menjadi alat yang krusial dalam mempromosikan produk
yang berkarateristik local agricukural-ecologicaL, traditional or cultural
characteristics."'

Produk yang dilindungi dalam rezirn Indikasi Geografis pada
awalnya sebatas pada wine dan spirittrz, tetapi pada perke.rrL.rrg"r.ry,
,uga meliputi produk keju, daging segar, daging ,y"-, 

"p"1,buah anggur, sa)ruran segar, ham, dll. pada awalnya negara yang
mengembangkan produk berlabel Indikasi Geografis adalah ,"g"."1
negara yang tergabung dalam Uni Eropa, khususnya untuk produk
pertanian.

Produkperraniam mempunyai potensi unruk dilindungi melalui
Indikasi Geografis apabila memenuhi persyararan p.rli.rd.rrg*
Indikasi Geografis. Salah saru karakter Indikasi Geografis adalah
adanya tanda yang menunjukkan daerah asal produk. Merrurut pasal
2 Ayat (1) PP 5r /2007, tanda tersebut merupakan nama rempar atau
daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan 

"rJr.-pr,dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Dalam

l 2 Olaurence Be' rard andphr-lippe Marchena y (zoo 6), " Lo cilproducts and geographical
indicadons: taking account of local knowledge and biodive rsity" ,^International Social Science,
No.187, h.110.

- l2lMevhibe Albayrak and Melda ozdemi (2or2), "The Role of Geographical
Indication in Brand Maling of Turkish Handcrafts", International Journal of Business and,
SocialRuearch (IJBSR), Volume -2, No.-3, Juni, h. rtr.

722wine da,, spiit dibuat dengan bahan baku anggur. proses pembuatan wiae hanya
mengandalkan pada proses.fermentasi sehingga kadar ilkoholnya leiih rendah. Sedangkan
proses pembuatan s4iit, selain melalui proses fermentasi juga dilrk rk", distilasi sehiigga
kadar alkoholnya relatif tinggi. Lihat Surip Mawardi, 'a-a"irrtages, cConstraints a"d [iy
Success Factors in Establishing Origin- and Tradition-Linked Qsigrrs: the Case of Kintamani
BaliArabica cofee Geographical Indication, Indonesia," eapiri, case srudy of case srudy
on quality products linked to geographical origin in Asi" ."iri.d out for FAo, 25 May zoo9,
h.4.

lssl
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Washington. Resep atau teknik pengolahan makanan seperti Kue

,Kacang Kyoro, Sosis Franfurt, Madu Malmesbury atau kemampuan
memproduksi seperti Delf keramik, Besi Toledo, dU. '23

Karakteristik yang memberikan kontribusi pada kekhasan atau
keunikan produk yang paling sering adalah faktor alam dan manusia
sebagaimana dikemukakan oleh WIPO. Faktor alam merupakan
atribut fisik dari tanah, cuaca, lokasi geografis dan sejenisnya yang
dalam konsep Perancis disebut Terroir. Karakteristik atau kualitas
dari produk pertanian pada umumnya merupakan karakteristik fisik
akibat pengaruh cuaca dan kualitas tanah dimana produk pertanian
tersebut dihasilkan. Karakter semacam ini disebut dengan local
itwentivenes s."o Loc al inventiveness sebagai karakteristik utama membuat
produk pertanian berbeda dengan produk sejenis sehingga produk
tersebut berdasarkan persepsi konsumen memiliki reputasi khusus.
Reputasi produk pertanian tersebut dapat bersifat lokal, nasional dan
internasional. WIPO menyatakan bahwa reputasi yang bersifat lokal
cukup sebagai dasarunrukpemberian perlindungan Indikasi G eografi s"'
untLrk produk pertanian dimaksud,sehingga tidak harus mensyaratkan
produk tersebut memiliki reputasi secara nasional dan internasional.

Selanjutnya untuk bisa dilindungi dalam rezirn Indikasi
Geografis, maka tanda yang dipakai unrLlk produk unggulan pertanian
harus didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam UU
20 / zotlbahwa Indikasi Geografis akan mendapatperlindungan apabila
telah terdaftar terlebih dahulu. Keharusan adanya pendaftaran unruk
mendapatkan perlindungan hukum dan perolehan hak ditegaskan
dalam Pasal 53 Ayat (1) UU 20/2016: "Indikasi Geografis dilindungi
setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri." PP 5l/Z0oO7 juga
mengharuskan adanya pendaftaran untuk Indikasi Geografis bahwa:
"tanda ... dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar

r23Michael Blakeney, "Geographical Indications and Trade", Makalah, Queen Mary
Intellecrual Properry Research Instirute Queen Mary and Westfield College, Universiry of
London, h.l.

rz4Keirh E. Maskus, "Observations on the Development Potential of Geographical
Indicadons" , Paper prepared for rhe U.N. Millennium Project Task Force on Trade, March
zoo3, h.r.

r25WIPO, Geographical lndications (Standing Commimee on the Law of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications, Tenth Session, Geneva, April 28 -May 2,
2003) SCT/10/+ [Geographical Indicadons], Paragraf 26.

lBzl
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dalamDaftarUmumlndikasigeografisdiDirektoratJenderal.,,',6
Keharusan unftrk melakukan pt'id'ft""n dalam rangka mendapatkan

perlindungan hukum bagi Indikasi Geografis sebagaimana diatur di

dalam Pasal53 ayat (1) tiv zo/zot6 danPasalz Ayar (3) PP srlzoaT

menuniukkrn b"ir*",i"ttt' perolehan hak dan perlindungan hukum

untuk Indikasi Geografis "a"Lu 
sistem Konstirutif. Sistem Konstitudf

f"ng di"rr.rt daiam- UIJ zolzot6 mengharuskan pendaftaran bagi

'p.#fif. Indikasi Geografis untuk lahirnya hak dan perlindungan
-hukum 

atas Indikasi Geografis'

Berkaitan dengan pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi

Geografis unruk pro?t'k ut'ggul"t pertanian' Pasal 53 Ayat (3) UU

20 I 2lr6dan pasal 5 Ayat tll ii s r t zool mengarur bahwa yang dapat

.rr.t"trt 
"., 

pendaftaran lndikasi Geografis adalah"' :

a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis

tertentu y",tg"t"""gt'sahakan i'"* barang dan/atau produk

beruPa:

1. sumber daYa aiam;

2. barang kerajinan tangan; atau

3. hasil industri'

b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota'

Pada umumnya, pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan

oleh asosiasi produsen atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau

instansi p"*.rirrr"i setemPat' In'likasi Geografis dapat didaftarkan

oleh gabungan unsur p'odusen, petani atau pemda atau 
-masyarakat

y"ng"melirrfungl Indikasi Geog'afis sePerti pada pendaftaran Kopi
,c"y-o 

y"rrg did-aftarkan oleh Masyarakat perlindungan Kopi Gayo

f-,rb"a> fang ber"nggotakan d"a k"l"ttgan eksportir kopi' petani

(ada sekitar 9000;et ; yang terlibat dalam usaha kopi gayo)' pemda

I

,i

lr
l

l26Pasal 2 AYat (3) PP 5t I 2ooo7 '

I2TMengenai pihak ya-ng tttg"J't"'-permohonan pendaftaran dalam UU 20I20|6

sedikit berbeda dengan unding-undang Merek sebelumnya ( UU 15l2001) karena UU

20l2ol6mema.rrkk",,pt-ti"t"hd"t'"liptovinsi ataukabupaten/kota'danmenghilangkan

lembaga yang diberi kewenangan unnrk itu. serta

kelompok konr.."t" l"-t-""g sebagai pihak yag dapat mengajukan pendaftaran Indikasi

Geogra6s.

188 I
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di tiga kabupaten."u Pendaftaran Kopi Gayo di Indonesia sangat
diperlukan karena MPKG juga berniat unruk mendaftarkan di Eropa,
oleh karena iru pendaftaran di Indonesia sebagai pinru masuk untuk
mendaftarkan Indikasi Geografis Kopi Gayo ke Eropa."' Pendaftaran
Indikasi Geografis untuk produk ungulan pertanian yang dilakukan
oleh asosiasi produsen atau gabungan unsur produsen, petani dan
Pemda, antara lain :

l. Kopi Arabika Kintamani Bali didaftarkan oleh Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Kintamani Bali.

2. Kopi Arabika Gayo didaftarkan oleh MPKG (Masyarakat
Perlindungan Kopi Gayo).

3. Kangkung Lombok didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung
Lombok.

4. Madu Sumbawa didaftarkan oleh Jaringan Madu Hutan
Sumbawa.

5. Susu Kuda Sumbawa didaftarkan oleh Asosiasi Pengembangan
Susu Kuda Sumbawa

6. Beras Adan Krayan didaftarkan oleh Asosiasi Masyarakat Adat
Perlindungan Beras Adan Krayan.

7. Kopi Arabika Flores Bajawa didaftarkan oleh Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores
Bajawa.

8. Purwaceng Dieng didaftarkan oleh Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng.

9. Carica Dieng didaftarkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis (MPIG) Carica Dieng.

l0.Vanili Kepulauan Alor didaftarkan oleh Asosiasi Petani Vanili
Kepulauan Alor (APVKA).

11. Kopi Arabika Kalosi Enrekang didaftarkan oleh Masyarakat
Perlindungan Kopi Enrekang.

lzs"Kopi Gayo Penuhi Syarat Didaftarkan, Penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis
Tinggal Tnnggu Wakru", Bisnis Indonesia, 2 Februari 2010.

t29lbid,.
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12.Ubi Cilembu Sumedang didaftarkan oleh Asosiasi Agrobisnis ubi

Cilembu (ASAGUCI).

13.Salak Pondoh Sleman JoS" didaftarkan oleh Komunitas

Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman'

14.Minyak Nilam Aceh didaftarkan oleh Forum Masyarakat

Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA) dengan nomor agenda

IG.00.2012.000004.

15. Kopi ArabikaJava Preanger didaftarkan oleh MPIG Kopi Arabika

Java Preanger-Jabar.

16.Kopi Arabika Java ljen-Raung didaftarkan oleh Perhimpunan

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)'

lT.Bandeng Asap Sidoarjo,didaftarkan oleh Forum Komunikasi

Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarj o'

18. Kopi Arabika Toraja didaftarkan oleh MPIG Kopi Arabika Toraja'

Selain asosiasi produsen atau gabungan unsur produsen'

petani, beberapa pendaftaran Indikasi Geografis yang dilakukan oleh

bemerintah Daerah atau instansi pemerintah antara lain :

1. Tembakau Hitam Sumedang didaftarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Sumedang.

2. Tembakau Mole Sumedang didaftarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Sumedang.

3. Lada putih Muntok yang didaftarkan oleh Badan Pengelola,

Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

untuk dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, maka tanda

yang akan dipakai untukprodukunggulan pertanian harus memenuhi

,yrir, substantif yang terdapat di Pasal dalam Pasal 56 Ayat (1) UU

iolzorc bahwa p.rrrrohorr"n Indikasi Geografis tidak dapat didaftar

jika:

a. bertentangan dengan ideologi negara, Peraturan perundang-

undangan, moralitas, agarta, kesusilaan, dan ketertiban

umum;

lqol
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b. menyesatkanataumemperdayamasyarakatmengenaireputasi,
kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang,
dan/ atau kegunaannya; dan

c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas
tanaman dan digunakan bagi varietas

d. tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata
yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.,30

Selain itu Pasal 56 Ayat (Z) UU 20/20|6 juga mengatur bahwa
permohonan Indikasi Geografis akan ditolak jika :

a- Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan
kebenarannya; dan / atau

b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi
Geografis yang sudah rerdaftar.,3,

Apabila produk unggulan pertanian telah terdaftar dan
mendapatkan serrifikat Indikasi Geografis, maka produk unggulan
pertanian tersebut mendapat perlindungan tanpa batas waktu selama
ciri atau kualitasnya masih ada. Hal ini dipertegas di dalam pasal or Ayat
(1) uu 20/2,016 bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya
reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya
pelindungan Indikasi Geografis pada suaru barang.,r, Selanjutnya pasal
61 Ayat (2) uu 20 / 206 mengarur bahwa dalam hal Indikasi Geografis
tidak layak untuk dilindungi, maka Indikasi Geografis dapat dihapus
jika: a. tidak dipenuhinya ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayat.
(t); b. melanggar ketenruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56
ayat (1) huruf a.r33

s 
- , l30Ketentuan ini agaksedikti berbeda dengan Pasal3PP 5| / zooT yangmengaturbahwa

Indikasi Geografis ddak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pindaftarannya: (a)
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau
ketertiban umum; (b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat,
kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; (c) merupakan
nama geografis setempat yang relah digunakan sebagai nama varieras turrr-urr, dr.,
digunakan bagi varieras ranaman yang sejenis; atau (d) relah menjadi generik.

13lKerenruansemacam ini tidakterdapat di dalam pp 5l/ZOo7.
l32Ketenruaniniagakberbedasedikitredaksinyadengan yangterdapat didalampasal

4 PP 5l/2007 yang mengarur bahwa : Indikasigeografis dilindungi selima karakteristik
khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis
tersebut masih ada.

l33Pasal 56 Ayat (l) huruf 
^UlJ 20/2076 merupakan salah saru syarat substantif

lqrl
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Indikasi Geografls bahwa Permohonan Indikasi Geografis ridak daPat didaftar jika:

bertentangan dengan ideologi negara, Peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,

kesusilaan, dan ketertiban umum.

r34 World Bank (1986), PoYertY atd Hwger: lssues and Options for Food Secuity in

Detteloping Countries, Washington' DC World Bank, h.l
/ /www.who.int/trade/

3. Ketahanan Pangan

Menurut FAO, ketahanan Panga n (food secutity) adalah jaminan

akses setiaP rumah ;anggt atau^ inJvidu untuk dapat memperoleh

;;" setiap wakrlr ""iit 
r."p.rluan hidup yang sehar. Definisi yang

sama juga diuraikan-oleh World Bank bahwaLt"hat'an Pangan adalah

'access by atl people dt dll imes to suffcient food for an octive and healtlry

iV'."' i^a^i1,,-world Food' Summir tahun 1996' ketahanan Pangan

didefinisikanSebagai,,whenallpeopl.edtalltimeshaveaccesstosuficient,
safe, nutrittous food. to maintaii aiealthy and active lifd'.'ts Ketahanan

pangan ini merupakan ketahanan secara fisik dan ekonomis untuk

r35wHO, Food SecuitY,htrP

lqzl
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mendaparkan makanan yang dapat memenuhi keburuhan pangan dan

preferensi pangan yang dipilih masyarakat-'36

Secarakonsep, ketahananpangan memiliki 4 (empat) komponen

yairu keters ediaan (av aiLability), dapat di akses ( ac c e s s able), p enggunaaan

(utilization), and tingkat kerapuhannya (vulnerability)'3' bahan

pangan. Ketersediaan pangan (food availibiliry) menunjukkan bahwa

tersedianya kuantitas pangan yang cukup secara konsisten, sedangkan

food access adalah kemampuan unruk rnemperoleh pangan secara layak

untuk memperoleh makanan bergizi dengan menggunakan sumber

day a y angcukup. Pen ggunaan m akanan (fo o d us e) yairu menggunakan

makananyang didasarkan pada pengetahuangizi dasar dan Perawatan,
termasuk air dan sanitasi yang memadai.

Menurut Pasal I Angka 1 Peraruran Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun \OOZ Tentang Ketahanan Pangan

(selanjutnya disebut PP Ketahanan Pangan), ketahanan pangan adalah

kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya Pangan yang cukup, baikjumlah mauPun mutllnya, aman'

merata dan terjangkau. Sedangkan menurut Pasal I Angka 4 Undang-

undangNomor 1 8 Tahun20 1 2 Tentang Pangan (selanjutnya disebut uu
Pangan), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi

negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya

Pangan yang cukup, baik jumlah maupun murunya, aman, beragam,

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,

aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Program Ketahanan Pangan

adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian
tanaman pangan, hortikulrura, Peternakan dan perkebunan yang

menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.'38 Program Ketahanan

Pangan Tahun zOlO-2O14 difokuskan pada 5 (lima) komoditas Pangan
utamayairu :padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gul") dan dagingsapi.r3e

r36lbid
137 Basudeb Guha-Khasnobis (2007), et.al, Food sectcity : lndicators, Measurement, atd

the hqact of Trade Oprnness, Oxford Universiry Press, New York, h. ts.
138 Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi,

Direkrorat Jendral Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementrian Pertanian

(2012), Pedoman Teknis Pelaksanaan lndikasi Geografu 2012, Jakarta, h.3.

B9 lbid, h.7.

lqsl
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Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan Pangan utama tersebut

dan mengurangi keterganrLlngan impor Pangan, pemerintah telah

mencanangkan program pencapaian swasembada dan swasernbada

berkelanjutan. Swasembada berkelanjutan ditargetkan unruk
komoditas padi dan j agung, swasembada yang ditargetkan tahun 20 1 4,

unrtlk komoditas kedelai, gula dan daging sapi'

Dalam mewujudkan ketahanan Pangarr, perlu diperhatikan
kedaulatan pangan karena menulut Serikat Petani Indonesia,

kedaulatan pangan merupakan Prasyarat dari ketahanan pangan (food

Secarity). Ketahanan pangan tidak mungkin dilakukan kalau suatu

bangsa dan ralryatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi
dan konsumsi pangannya. Oleh karena itu merupakan suafu keharusan

bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat memPunyai hak dalam

menenrukan pangan dan kebijakan pertanian yang dijalankannya,

kapasitas produksi pangan dan perdagangannya.

Selain itu dalam mewujudkan ketahanan Pangan' revitalisasi

sektor pertanian perlu dilakukan karena Program ketahanan

pangan tidak bisa dilepaskan dari revitalisasi sektor pertanian. Unruk
melakukan revitalisasi sektor pertanian, program peningkatan

produktivitas pertanian dan diversifikasi produk melalui perlindungan
Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian menjadi salah

saru program yang dapat menunjang ketahanan Pangan.

4. Kontribusi dan Manfaat Proteksi Indikasi Geografis

Menurut Daphne Zografos,' oo perlindungan lndikasi Geografis

dapat meningkatkan output produksi dan nilai tambah produk'
termasuk unruk produk unggulan per\nian. Nilai tambah produk
terlihat dengan meningkatnya harga produk Indikasi Geografis di

pasarurn yang lebih mahal dibanding produk seruPa yang belum
dilindungi Indikasi Geografis. Kampft memberikan data bahwa 43o/o

konsumen bersedia membeli dengan harga 10% lebih mahal untuk
produk yang telah dilindungi Indikasi Geografis, bahkan sekitar 87o

konsumenbersedia memb ayar zoo/olebih mahal."' Secara lebih ekstrim

f40Daphne Zografos (2008), "Geographical Indicarions & Socio-Econornic
Development",WorkingPaper J , h. 1f .

latR. Kampft(2003), "Administration of a regionai registration system forgeographical
indications: How to specify and to control geographical indicarions?", Makalahpada rJ'lIPO

Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications,

lg+l t^_,

r,
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Passeri bahkan menyarakan bahwa harga produk Wang dilindungiIndikasi Geografi s 3 O%o lebih mahal, bahkan bisa mencapai 23o o/o.t42
Peningka tan nilai jual produk unggulan pertanian melaluiIndikasi Geografis akan berakibat pada meningkatnya keuntunganmeningkamya daya beli masyarakat pada produk pertanian danmeningkarnya produkdvitas pertanian. produk

Indikasi Geo,grafis umumnya memiliki ciri khas danyang banyak dicari oleh konsumen sehingga Permintaan atastersebut meningkat barangyang tenrunya akan meningkatkan produktivitaspertanian sehingga diburuhkan banyak renaga kerja unruk bisamemasok produk yang unruk memenuhi perminta an konsumen
Peningka tan nilai jual produk unggulan pertanian akanmendorong petani unruk tetap mempertahankan dan meningkatkanmuru serta ciri khas yang dimiliki produk unggulan pertanian karenaperlindungan Indikasi Geografis akan tetap diberikan selama cirikhas dan kualitas khusus pada produk unggulan masih ada. Dengankewajiban menjamin kualitas dan ciri khas unruk produk yangdilindungi Indikasi Geografis menunjukkan bahwa proteksi IndikasiGeografis merupakan insentif bagi petani atau produsen pertanianuntuk menghasilkan produk pertanian berku tinggi sesuaidengan perminraan pasar, sebagaimana

alitas
dikemukakan oleh VincentRequillart : GI is one of tlte instrument used. to encourage produces to bettermeet the market demand and is used as an incentive to produce higher qualityproduc*" t43

Menurut Sanjeev Agarwal and Michael J. Barone, denganadanya label Indikasi Geo,grafis akan menunjukkan bahwa produktersebur memiliki kualitas bagus dan karakteristik khas sertareputasi yang baik.'oa Dengan jraminan kualitas tersebut, maka dapatmemperkuat dayasaing produk unggulan pertanian di pasar domestikmaupun internasi onal karena dalam perdagangan internasional di

yang dilindungi
kualitas khusus

I44Article 22 (l) TRIPS.
Toulouse,June



b. Dapat digunakan sebagai strategi Pemasaran unrukproduk Indikasi

Geografis di dalam Perdagangan'

c. Memberikan nilai tambah pada produk yang berpotensi indikasi

Geografis dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah'

d. Meningkatkan reputasiproduklndikasi Geografispadaperdagangan

lnternotiondl Conference
4aqat 2d - 27 2017

samping harga, sebagian besar persaingan terletak Pada ciri khas,

keunggulan dan konsistensi muru Menurut Rangnekar, l4J
produk.

dalam perdagangan internasional, di samPing harga yang komPetitif,

sebagian besar Persaingan terletak Pada ciri khas, keu.rggulan dan

konsistensi mutLtProduk- Produk unggulan Pertanian yangberciri khas

dan bermutu tinggi secara konsisten akan banYak dicari konsumen dan

mendapatkan tempat khusus di pasar internasional

Perlindungan Indikasi Geografis akan memberikan kontribusi

antara lain'ou :

^. Memberikan perlindungan hukum bagi procluk lndikasi Geografis

di Indonesia.

global.

e. Sebagai salah saru alat untuk menghindari persaingan curang'

Kontribusi perlindungan Indikasi Geografis akan memberikan

manfaat baik bagi p'o a""t' Lt'pt"t ba gi konsumen'. Bagi konsumen'

p.lft"J""gan tridikasi Geografis antara lain memberikan jaminan

kualitas produk sesuai h"t"f"tt konsumen dan memberikan jaminan

hukum bagi konsurnt"'"' eagi produsen' manfaat Indikasi Geografis

dapat dilihat dari asp"J tto"?*t' aspek ekologi' aspek sosial budaya

i"l*f"r.n r."'' ' \
a. Aspek Ekonomi; adanya kep emilikan suatu Produk yang b erkualitas

danbercirikhas, peningkatan nilai tambah' peningkatanPemasaran'

p..u"i";g*, il' pJt"'i"u".prgduk' peningkatan pendapatan'

peningkata,, f 
"p""gi" 

kerj a' keb erlanjutan usaha' pengemb angan

ln6 I

r47lbid.
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agrowisata, penguatan ekonomiwilayah, percepatanpengembangan
wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 'o'

b. Aspek Ekologi; menjaga kelestarian alam, mempertahankan
kelestarian surnber daya genetik serta peningkatan reputasi
kawasan.to'

c. Aspek Sosial Budaya; mempererat hubungan komunitas produsen,
meningkatkan dinamika wilayah, melestarikan adar, pengetahuan
serta kearifan lokal masyarakat. 1t0

d. Aspek Hukum; memberikan perlindungan dan kepastian hukum
bagi produsen dan perlindungan dari pemalsuan dan pemanfaatan
legal, ketenaran produk. "'

Kontribusi perlindungan Indikasi Geografis pada produk
unggulan pertanian antara lain :

a. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk unggulan pertanian
yang berpotensi dilindungi Indikasi Geografis dan memerkuat
daya saing produk produk unggulan pertanian di pasar.

b. Meningkatkan profesionalisme produsen atau petani produk
unggulan pertanian karena petani atau produsen produk dirunrut
untuk secara profesional menjarnin kualitas produk unggulan
pertanian mengingat salah saru persyaratan pendaftaran Indikasi
Geografis adanya konsistensi jaminan kualitas produk sesuai
dengan yang dituangkan di Buku Persyararan.

c. Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual/nilai ekonomi dari
produk unggulan pertanian yang dilindungi Indikasi Geografis.

d. Memperkuat kerjasama anrar produsen arau petani melalui
pembentukan asosiasi atau kelompok yang memproduksi produk
unggulan pertanian.

e. Memberikan perlindungan hukum produsen produk pertanian
atau pihak yang menghasilkan produk unggulan pertanian.

l48Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Jendral Pengelolaan
dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementrian Pertanian, O?.Cit, b. 14.

uelbia.
$obia.
l5rtbid.

lgzl

(2003), 'GeograPhical A Review of ProPosals At

June, h.
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f. Memperkuat penghasil produkunggulan pertanian melalui asosiasi

atau kelompok p"oduse" p'od"k pertanian yang menghasilkan

produk .rrrgg.,t-'"" pt"'i"'' tvliatui asosiasi atau kelompok

ie.a;n, ...rI.I,r., penghasil produk unggulan pertanian dapat

menyalurkan aspirasi da" memp erj uangkan hak-haknya'

g. Mendorong peningkatan ekon?Ti y""g lebih baik. bagi para

produsen "tru pJ,,ghasil- -produk. 
unggulan pertanian karena

umumnya proa,it yTng dilindungi Indikasi Geografis memiliki

nilai jual atau nilai tttot'I-i y""g lebih tinggi dibandingkan produk

yang sama yang ddak dilindungi lndikasi Geografis'

h. Mencipmkan lapangan kerja di daerah yang menghasilkan produk

unggulan p.r,"rrl",iyang berpotensi diiindungi Indikasi Geografi s'

Hal ini dimungkink""1"""" produk yang dilindungi Indikasi

Geografis *.ritttt i reputasi dan kualitas yang tinggi sehingga

permintaan atas barang tersebut meningkat sehingga tenrLlnya

diburuhkan banyak tenfta kerja unruk bisa memasok produk yang

diinginkan.

Dengan melihat manfaat atau kontribusi periindungan

Indikasi Geografis unruk produk unggulan Pertanian proteksi

Indikasi Geografis memberikan kontribusipositif bagi meningkatkan

produktivitas Pertanian dan diversifikasi pangan'

PerlindunganprodukpertanianmelaluilndikasiGeografis
,r."., ,..rg"i- i.ri",'r""' dari sisi Penguasaan Pasar karena

IndikasiGeografisdapatdijadikan..,".'"untukmenjaminloyalitas
konsumen 

"t*s 
prod,'i unggulan yang terkenal mutu-dan kualitasnya'

*.rrirrgt ".t 
rn nilai jual dl-n nilai tambah produk''5' Perlindungan

IndikasiGeografismerupakaninsentif...',t,,kmenghasilkanproduk
berkualitas tinggi ,.,'-'"i dengan Permintaan Pasar' sebagaimana

dikemukakan otih Vi"ttnt Requillart : Gl is one of the insh'ument

ilse'dto€ncourdgeproducesfubettermeetthemarketdemandandisused
asanincentiyefuProducehigherqualityproducts,'.|',Denganjaminan
;ilr;;;;rsebut, maka dapat memperkuat daya saing produk di pasar

domestik maupun di pasai illrerna;ional. Proteksi Indikasi Geografis

akan meningk"tt rn daya salng produk unggulan pertanaian di pasar

lnlernotionol Conference

r5zR. KamPft, Loc.Cit.

I S3vincen Requillart (zoo7), OP'Cit' h'l'
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internasional, karena dalam perdagangan internasional di samping
harga, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan
dan konsistensi rnutu produk. Konsumnen secara konsisten banyak
mencari produkyangberciri khas dan bermuru tinggi dan mendapatkan
tempat khusus di pasar internasional. ciri khas dari suaru produk bisa
disebabkan karena faktor geografis, keadaan ranah dan iklim yang
khas dari daerah penghasil atau faktor budaya masyarakar serempat.
Produk tersebut mendapatkan ciri khas, kualitas dan reputasinya dari
tempat tersebur, sehingga ada korelasi anrara produk tersebut dengan
tempat produksi asalnya.''o Menurur Laurence Be'rard and philippe
Marchenay ada keterkaitan antara kualitas atau repurasi produk
dengan unsur geografis dari daerah asal produk tersebut dihasilkan.,"
Sementara menurut Sanjeev Agarwal and Michael J. Barone, dengan
adanya label Indikasi Geografis pada produk tersebut menunjukkan
bahwa produk tersebut memiliki kualitas bagus dan karakteristik khas
serta reputasi yang baik."u

Salah saru manfaar dari proteksi Indikasi Geografis adalah
unruk menghindari peniruan, penggunaan dan penyalahgunaan yang
bisa merusak muru, reputasi dan ciri khas produk-produk unggulan
pertanian. Produk pertanian yang berciri khas dan bermuru tinggi
secara konsisten akan banyak dicari konsumen dan mendapatkan
tempat khusus di domestik maupun pasar inrernasional. Selain iru,
dengan perlindungan Indikasi Geografis akan menciptakan lapangan
kerja di daerah yang menghasilkan produk pertanian berbasis Ind.ikasi
Geografis karena produk yang dilindungi Indikasi Geografis memiliki
reputasi dan kualitas yang tinggi yang banyak dicari oleh konsumen
sehingga permintaan atas barang tersebut meningkat sehingga
tenrunya diburuhkan banyak renaga kerja unrukbisa memasokproduk
yang untuk memenuhi permintaan konsumen.
t Untuk iru, penghasil produk unggulan pertanian perlu unruk
mengembangkan nama Indikasi Geografis sebagai brand lokal karena
salah saru strategi unruk membedakan dengan produk pesaingnya
dari daerah lain adalah melalui straregi branding. Tanpa adanya upaya
membedakan produk dari produk yang sama yang dihasilkan oleh

l54DwUen Rangnekar l, Op.Cit, h. t7 .

l55laurence Be'rard and Philippe Marchenay (2006), Op.Cit, h. tt}
l56Article 22 (l) TRIPS.

lqgl
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daerah lain, maka akan sulit bagi Produsen tersebut mendaPatkan

Pasar yang mapan dengan harga yang tinggi karena mnpa ada kualitas

yang khas yangberbeda dengan lain, maka umumnya produkproduk
Menurut Ernes Oliva, locair57

Selain iru Indikasi Geografis berfungsi sebagai mekanisme

unruk melindungi produk dan sebagai alat Pemasaran yang efektif

karena memungkinkan produsen produk pertanian mendapatkan

k ..rr*rg"n kompetitif, pengakuan Pasar serta economic return yang

besar melalui harga ytng-tinggi unruk produknya' Produk yang

dilindungi Indikasi f.Jg.inr rri."."if*i nilai lual atau nilai ekonorni

y."gl.Uf;, unggi dibandiigkan produkyang sama yang tidak dilindungi

Indikasi Geografis' 
-ilti" 

yt"g lebih tinggi pada produk lndikasi

Geografis digunakan ,.u""g"i inlikaror potensi kualitas yang terdapat

tersebut dijual dengan harga sama.

branding umumnya dirujukan unruk produk Yang memilliki identitas

lokal (local identity) Yang didasarkan pada alam, tradisi, budaYa,

keaslian dan keunikan lokal."' Sehingga Indikasi Geografis menjadi

alat yang krusial dalam memPromosikan produk Yang berkarateristik

Local. agicultural -ecological, traditional dtdu cultural characteis tics. I te

Dengan banyaknYa Produk pertanian berkarakteristik bagus karena

dipengaruhi geografis (faktor alam, atau unsur manusia), maka
unsur

nilai intrinsik da'ri kualitas
penting untuk melengkaPi reputasi dan

produk Pertanian Iokal atau tradisionabeYa 'uo melalui skema Indikasi

Geografis menginga t Indikasi Geografis melindungi tanda Yang

berbeda untuk mengidentifikasikan produk yang memiliki kualitas

dan karakteristik unik akibat Pengaruh unsur geografis.

l5TChuthaPorn Ngokkuen anci Ulrike Grote (2012), "Challenges and OPPorrunities

For Protecting GeograPhical Indications In Thailand", Asia-Paafc Development lownal, Vol

"' 
*i;i;3il'6i[ll].ii;, 

,,, 'Agriculrural Produce or Istria Used in Regional Brancling:

Strategic Conc ept',Papa,ii"i'L'";* congress' Marketing Challenges in New Economy'

h.3.
l5gMevhibeAlbayrakandMeldaozdemi(2012),oP.cit'h.111...1
l5oproduk tradiri""i ;;;firsikan oleh Luis Gurrero, dkk sebagai " a ptoductJiequently

consrmed or associttcd-ri ilri"..rilir"ti i"ator seosons, nonnalty transmitted ftom ote

getcratioa to anothet,.node aZcuiacety in a speciic way accordiag to the ctthutal hetitage' wirh

linle or no procesrirgr ^on 
piioior,-iri^grit ri o.nd ino*nbeciuse of iu sensory propa'ties and

assocbtedwitharn*intoroiolro,irgi-or.i7rn"""y', 
see Luis Guerrero, et.d(2010), "Perception

of oaditionalfood products in six European regions using free word association"' Food

Qualiry anilh{ercnce, Volume al'h' 225'

lrool lrorl
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produklndikasi Geografis'u' Bahkan menurut Klein dan Lefiler kualitas
produkbukan hanya ditenrukan oleh iklan, melainkanjuga dari faktor
harga.'u' Sementara Sophie Reviron, dkk menyatakan: " economic yalue
is the engine of d"evelopment. Commercial performance related to consumer's
acknowledgement of the superior quality and typicity is the f.rst objective of
Geographic al lndication construction. . . "t63

Selain akibat dari kualitas, harga yang tinggi unruk produk
Indikasi Geografis dapat diperoleh sebagai akibat dari eksotisme dan
keterbatasan produk (exoticness or scarcity images) yang membedakan
dengan produk perranian yang diproduksi di tempar lain. Eksotisme
dan keterbatasan produk rersebur akan meningkatkan harga produk
(premium prices for products) serta akan meningkatkan starus dari
komoditi tersebur.'64 Menurur Sanjeev Agarwal and MichaelJ. Barone,
eksotisme yangberasal dari keunikan kualitas yang dimiliki oleh produk
tertentu dipengaruhi oleh faktor geografis yang menghasilkan kualitas
dan karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh produk yang sarna

r yang dihasilkan oleh daerah lain.'6' Aura eksotisme produk pertanian
antara lain berkaitan dengan proses produksi yang diterapkan secara
khusus dan curun temurun di area geografis tersebut.I66 Eksotisme
suru produk dapat juga berkairan dengan hal mistis yang mengelilingi
proses pembuatan produk, misalnya faktor budaya, rirual, moralitas,
ketekunan atau pengorbanan yang sifatnya mistis.16, Misalnya unruk
mendapatkan mutiara di Lombok yang dilakukan secara tradisional
dengan menyelam di dasar laut tanpa peralatan moderen yang diawali

l6llbid, mengutip dari Dwijen Ragnekar (2004), "Demanding Stronger protection
for ceographical Indicadon : the Relationship Berween Local Knowledge, Information
and Reputadon", Discussion Paper series, United Nations universiry tnsiirurre for New
Technology, Maastrichr, Netherlands (Dwijen Ragnekar ll), h.29.

l5zD&utip dari Keith Weigbt, Colin Cameref (1988), "Repurarion and Corporate
Strategy : A Review of Recent Theory and Aplicadons", sstrategic ManagementJournal, yol.
9, New York, h. nso.

r63Djulaeka (2012), "Prinsip Perlindungan Kepemilikan Indikasi Geografu", Disertasi,
Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 86, mengurip dari Sophie
Reviro, Erik Thevenod Motter, Nadja El Benni (2009), " Geopraphical Indication : crearion
and Distributioin of Econornic in Developing Countries", Working Paper No 2OOgl14,
h.21.

l64sanjeev Agarwal, Michael J.Barone (ZOO5)., <Emerging Issues for Geographical
Indicadon Branding StrategiesD, M/TIU'C Research Paper i, h. Z.

t6slbid
r66lbid
r67lbid, h. 3

i'
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sebelumnya dengan ritual tertenru yang ditujukan unfuk keselamatan

p."y.fr*"ya d"., agar memPelofen, mutiara yang banyak' akan

meryeb"bkan mutiala laut tersebut akan banyak diburu konsumen

dengan harga tinggi. Proses produksi dan budi daya Kopi Kintamani

di Bali yang unik y""g a'f'ft"kan. ol.eh kelompok tani yang unik

Grr.ur,'Sutak abi'an;-yat'g dilandasi oleh Filosofi agama Hindu'

iti...n agama Hindu y""g Jik"t"bangkan daiam membudidaya Kopi

Kintamani di Bali adalah 'TriHitoKarana" (tiga sumber kebahagiaan)

y"rrg *.rrgt endaki adanya hubungan yang harmonis antara Tuhan'

manusia dan alam lingkungan, mlnjadikan produk kopi Kintamani

memiliki eksotisme khusus'

Dengan eksotisme yang muncul akibat nilai budaya setemPat

akan memberikan keuntungan unruk daerah penghasil produk

;;;;-"; tersebut karena rnt""" Chuthaporn Ngokkuen dan Ulrike

Grote, pengembangan Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai

*r, ;;i*X"y"rrg diha'llk"t' oleh daerah tersebut' menarik ruris dan

prri*ir"a", dan meningkatkan pembangunan lokal / daerah'' u'

Kontribusi lain yang akan diberikan oleh Indikasi Geografis

atas suatLl Produk antara lain:16e

a. dapat digunakan sebagai strategi marketing dan promosi baik

di p"r"t 
-domestik mauPun internasional'

b. menambah nilai ekonomi dari produk -Indikasi 
dan

meningkatkan taraf hidup p'odusen produk Pertanian/

produsen produk Indikasi Geografis'

c. meningkatkan rePutasi produk Indikasi Geografis di pasar

global.

d. menglrindari persaingan curang' perbuatan yang menyesatkan

konsumen "t"" 
pe'b"'tan yang tercela lainnya terkait dengan

perdagangat' pt-dt'k Indikasi Geografis'

Indikasi Geografis harus dikembangkan sebagai salah satu

skema unruk melindi"gi produk pertanian karena menurut Mevhibe

r6gSuriP Mawardi, OP'Cit, Il,'7

lrozl
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Albayrak and Melda Ozdemi, Indikasi Geografis memiliki fungsi
sebagai"o :

a. Indication of source, bahwa Indikasi Geografis berfungsi
menunjukkan asal geogrdfis dari produk (geographical origin
of a product).

b. Difrerentiation, bahwa Indikasi Geografis digunakan unruk
membedakan produk yang sama di pasar yang berasal dari
area yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda.

c. lndication and Quality quarrdntee bahwa Indikasi Geografis
digunakan untuk menunjukkan dan menjamin kualitas produk
yang berkesinambungan dan menunjukkan persepsi positif
dari konsumen atas produk yang bersangkuran.

d. TraditionalKnowl.edge Protection, hal ini dikarenakan ciri khas
dari produk Indikasi Geografis tidak hanya karena faktor alam
yang, namun juga akibat pengaruh budaya dan pengetahuan
tradisional yang terpelihara dan rerakumulasi dalam kurun
wakru yang lama. Sehingga melindungi Indikasi Geografis
berarti jrrga akan melindungi pengetahuan tradisional
(tr a diti on al kn o wl e dge)

e. LocalPromorion bahwa Indikasi Geografis akan meningkatkan
promosi daerah tempat dihasilkannya produk Indikasi
Geografis. Indikasi Geografis pada produk terrenru rnenjadi
referensi daerah asal penghasil produk produk tersebur.

f. Local economic development bahwa Indikasi Geografis akan
memberikan keistimeweaan kepada produsen lokal, adanya
distribusi pendapatan dari kegiatan produksi Indikasi
Geografis, menciptakan lapangan kerja, dll yang kesemuanya
akan memberikan keunrungan positif bagi pe.mbangunan
daerah.

Selanjutnya, Indikasi Geografis digunakan untuk melindungi
produk pertanian dapat meningkatkan arus investasi pada bidang
pertanian karena perlindungan Indikasi Geografis yang efektif
menjadikan investasi menjadi lebih aman dan menarik, oleh karenanya

lToMevhibe Albayrak, Melda Ozdemi, Op.Cit ,h. tt2-7r3

lrosl
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meningkatkan arus investasi di tempat produk pertanian tersebut

dihasilkan. Investasi di sektor produk Indikasi Geograsi umumnya

meliputi produk pertaruan , produk Perkebunan, Produk kerajinan,

produk budaYa, produk lokal, dsbnya."t Investasi pada sektor Yang

terkait dengan unsur daerah geografis asal produk dihasilkan akan

menciptakan iaPangan kerja, menjembatani perbedaan PendaPatan

antara kota dan daerah melalui distribusi PendaPatan, menciptakan

kesetaraan ekonomi daerah perkotaan dengan daerah pedesaan,

meningkaran nilai tambah, dan mengurangi migrasi dari desa ke

kota. Oleh karena itu, dengan meningkatnya arus investasi karena

perlindungan Indikasi Geografis akan meningkatkan skala ekonomi

daerah yang bersangkutan"' dan berkontribusi Pertumbuhan

lTlDwijen Rangnekar I , OP'Cit' h' 1'

tTzlbid.
l73Emilie Vandecandelaere, et.al (2010), -Linking People,-Places andTroducts: a

Guide for Promo,irrg qo"[[it;iJ; i'"g'"pt'i'a olgin and Susoiiibl: ceographical

Indicadons," raper, rooa ^i'JAgtit'l*tt 
5rganization Jf the ut'lttd Nations (FAo) and

SINER-GI, Rome, h.19'

lro+l

ekonomi daerah lokal'

Unruk daerah penghasil produk pertanian' terdaPat

keunrungan yang diperoieh J"t'gt" mengembangkan Indikasi

Geografi"s rebrg"ii.""" dikemukan otth gtt'ilie Vandecandelaere'

bahwa:"3

a. mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah dan

kesempatan kerja lokal pada seiiap proses produksi yang berbeda

mulai dari produk si, processing dan distribusi'

b. Menyebabkan masyarakat lokal untuk tetaP tinggal dan hidup

di area Produksi'

c. Menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati

lokal.

d. Memelihara Proses produksi tradisioinal yang memberi

kontribusi posidf pada alam sekitar' habitat' dan mendukung

pelestariantanekaragaman hayati dan tanah sekitarnya'

e. Memelihara sistem pengolahan dan resep tradisional terkait

dengan Produk Pertanian'

f.Memeliharatradisilokaldanbudayaiokalyangterkaitdcngan

I nternotionol Conference z1a*az 2d - 27 2Ol7

produk.

g Meningkatkan kualitas produk unggulan lokal karena yang tidak
berkualitas akan menghilang dari pasaran karena tidak mampu
bersaing.

5. Kendala Proteksi Indikasi Geografis

Meskipun Indikasi Geografis dapat menjadi alat untuk melindungi
dan meningkatkan produktivitas produk unggulan pertanian, namun
secara praktikal, terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan
Indikasi Geografis antara lain tantangan pada: (a) tahap persiapan
dan pendaftaran, (b) tahap pengawasan, (c) tahap promosi dan
pemasaran. Pada tahap persiapan dan pendaftaran, tantangan dalam
mernpromosikan dan melindungi Indikasi Geografis adalah adanya
persiapanyang memburuhkan biaya banyak, peran serta stakeholders,
sarana dan prasarana pendula"rng, prosedur dan syarat pendaftaran
yang rumit. Menurut Surip Surnardi, pada tahapan persiapan tantangan
terberat adalah penguatan organisasi masyarakat yang merupakan
produsen produk berbasis Indikasi Geografis.''a Hal ini disebabkan
proses sertifikasi produk Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan
oleh dan diberikan kepada individu, melainkan oleh atau kepada
masyarakat / asosiasi produsen, sehingga pembenrukan dan penguatan
kelompok atau asosiasi produsen produk Indikasi Geografis sangar
diperlukan.

Selain tantangan pada penguatan organisasi masyarakat yang
merupakan produsen produk berbasis Indikasi Geografis, rantangan
lain terkait dengan prosedur pendaftaran Indikasi Geografis yang agak
rumit dan berbelit termasuk waktu pengeluaran sertifikar Indikasi
Geografis yang agak lama. Keterbatasan jumlah Tim Ahli Indikasi
Geografis juga menjadi kendala terbesar untuk pendaftaran Indikasi
Geografis yang cepat dan tepat wakru.

Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-
strukrural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan
memberikan pertimbangan / rekomendasi kepada Direktorat Jenderal
sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/

Irosl
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arau pengawasan Indikasi-geografis nasional.rT5 Adanya keterbatasan

.;urnlah "rrggo," 
Tim Ahli karena Anggota Tim Ahli yang diangkat

dan diberhentikan oleh Menteri terdiri dari para ahli di bidang

Indikasi Geografis yang keahlian di bidang Indikasi Geografis tersebut

tidakbanyak dimiliki orang. Menurut Pasal 14 Ayat (2) PP 51 |ZOO7,

Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana terdiri atas Para

"ull""g memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang

berasal iari: a. perwakilan dari Direktorat Jenderal; b' perwakilan

dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian,

perdag^r.rgrn, dan/atau departemen terkait lainnya; c' perwakilan

i.rrr"rrri aiau lemba ga y angb erwenang unfttk m e lakukan p en gawas an

dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau d. ahli lain

yang kompeten. selain iru dalam menjalankan rugas dar. fungsinya,

Ti;Ahli indikasi-Geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang

keanggotaannya didasarkan pada keahiian, oleh karena jumlahnya

iug"Iia*banyak. padahal rugas dan fungsi utama Tim Ahli Indikasi

dibantu Tim Teknis Penilaian adalah sangat vital mulai memProses

pendaftaran Indikasi, melakukan pemeriksaan sustantif, pemeriksaan
^sustantif 

ulang, bahkanjuga melakukan pengawasan pelaksaan Indikasi

Geografis yang berruiuan untuk memeriksa secara berkala kesesuaian

*r*, kualitas atau karakter produk yang telah dillindungi Indikasi

Geografis dengan pernyaraan di Buku Persyaratan Pendaftaran.

apabila terdapat ketidaksesuaian, akan dilaporkan dan diikuti dengan

tlndakan berikutnya, seperri penyampaian ketidaksesuaian tersebut

kepada Direktorat Jenderal HKI yang kemudian menerbitan surat

keirrurrn penolakan Indikasi geografis atau membatalkan sertifikat

tniikasi Geografis jika kualitas produk tersebut tidak sesuai dengan

Bula: Persyaratan Pendaft aran.

Selain iru, pada proses pendaftaran terdapat pemeriksaan

substanstif yang mlmburuhkan wakru paling lama dua tahun. Pada

pemeriksaan substansi, yang diperiksa antara lain kesesuaian Pernyataan
di Buku Persyararan Pendaftaran dengan keadaan yang sebenarnya-

Menurut Pasal 8 Ayat (3) PP 5l/2OO7, pemeriksaan substantif

dilaksanakan berdasarkan kerenruan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3,

dan Pasal 6 ayar (3) PP 5l l2OO7. Pasal t angka 1 PP 51 I 2OO7 mengatur

bahwa Indikasi-geografis adalah suatu tandayang menunjukkan daerah

175Pasal 14Ayat <r)PP 51l2oo7

Iro6 l

I nternotionol Conference 4<9aat 2d - 27 2Ol7

asal suaru barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk
faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebur,
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Sedangkan Pasal 3 Pp 51 I zooz mengarur bahwa Indikasi-geografis

'tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas
agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri,
sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau
kegunaannya;

c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai
nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang
sejenis; atau

d. telah menjadi generik.

Sementara Pasal 6 Ayat (3 ) PP 51 I 2007 mengarurbahwa permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku
Persyaratan yang terdiri atas:

a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaft arannya;

b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan
barang tertenru dengan barang lain yang memiiiki kategori sama,
dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah rempat
barang tersebut dihasilkan.

d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor
manusia yang merupakan sal-u kesaruan dalam memberikan
pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang
dihasilkan;

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang
dicakup oleh Indikasi-geografis ;

f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan
pemakaian Indikasi-geografis unnrk menandai barang yang
dihasilkan di daerah tersebut, termasukpengakuan dari masyarakat
mengenai Indikasi-geografis tersebut;

Irozli'
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g. uraianyangmenjelaskan tentangProses Produksi' proses pengolahan'o 
drn pror."t pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan

setiap produ.e.t di daerair teisebut untuk memproduksi' mengolah'

atau membuat barang terkait;

h. uraian mengenai metode yang digunakan unruk menguji kualitas

barang yang dihasilkan;

i. label yang digunakan pada barang dan memuat lndikasi geografis'

Di dalam pemeriksaan substantif, terutama akan diperiksa

apakahtanday".,gdi-ohonkanpendaftaranmasuksebagailndikasi
i.ogrrfi, 

".".rk"h-ridak, 
apakah tanda yang dimohonkan pendaftaran

sebalai Indikasi Geografii tersebut masuk kategori sebagai Indikasi

Geoirafi s Indikasigeografi s tidakdapatdidaftar atau tidak(bertentangan

dengan Peraturan peri.rd"t'g-undangan, moralitas agama' kesusilaan

atau ketertiban umum; *enyesatkan atau memperdaya masyarakat

mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, Proses pe-mbuatan barang'

dan/-atau kegunaannya; merupakan nama geografis setemPat yang

a.Un aigrr"f"r, ,.b"gai nama varietas tanaman' dan digunakan bagi

varietas tanaman yan! sejenis; atau telah menjadi generik)' Juga akan

diperiksa apakah p.rlrorro.rrn pendaftaran tersebut telah dilengkapi

derrg.t, ruicu Persyaratan ,",'''"i dengan yang diharuskan oleh Pasal 6

Ayat (3) PP 51 l2oo7.

HambatanlainnyadaripendaftaranlndikasiGeografisadalah
Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan'

MenurutPasaltAngkagPP5llzooT,BukuPersyaratanadalahsuatu
dokumeny",,g-.*uatinformasitentangkualitasdankarakteristik
y"rg f.fr"t'd"i bar"rrg yang dapat digunakan untuk-membedakan

Lrr"'rrg y"rrg saru dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama'

Buku persyararan ha-*s berisi beberapa hal sebagaimana diarur di

dalam Pasal 6 Ayat (3) PP 51 I zooz terdiri atas:

a. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;

c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan

barang tertlnru dengan barang lain yang memiliki kategori

sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah

temPat barang tersebut dihasilkan;

lroSI
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d' uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam
dan faktor manusia yang merupakan saru kesaruan dalam
memberikan pengaruh terhadap kualitas arau karakteristik dari
barang yang dihasilkan;

e. uraian rentang batas-baras daerah danlatau peta wilayah
yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapat
rekomendasi dari instansi yang berwenang;

i. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan
denga, pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang
yang dihasilkan di daerah rersebur, rermasuk pengakuan dari
masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebur;

g. uraian yang menjelaskan renrang proses produksi, proses
pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga
memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut ,rr.rk
memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

, h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji
kualitas barang yang dihasilkan; dan

i. label yang digunakan pada barang dan memuar Indikasi
Geografis.

Unruk menyusun Buku persyararan yang substansinya sesuai
dengan yang diarur oleh pasal o Ayat (3) pp 51 /zooz rersebut di atas
bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan diburuhkan wakru yang
relatif lama. Kesulitan antara lain bahwa penyusunan Buku persyararan
harus dilakukan oleh kelompok masyarakar tempat dihasilkannya
produk unggulan perranian, padahal kelompok masyarakat p.oduse.,
hasil pertanian yang dimaksud banyak yang belum terbenruk. Ada
kesulitan ketika membenruk kelompok penghasil produk pertanian,
mulai dari benruk atau strukrur organisasinya, kepengurusan,
legalitasnya serta pendanaan.

Selain iru produsen produk pertanian mungkin kesulitan
unruk memberikan uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang
membedakan produkunggulan perraniannya dengan produkpertanian
dari daerah lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan
tentang hubungan kualitas produk pertanian rersebur dengan daerah
tempat produk pertanian dihasilkan. produsen produk pertanian

lroql
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mungkin juga kesulitan memberikan uraian mengenai lingkungan

;;;;;"fit ,ei"t" f"ttor alam dan faktor manusia yang memberikan

i."iar"t, terhadap kualitas atau karakteristik dari produk perranian

yang dihasilkan'

Produsen produk pertanian kemungkinan juga mengalami

kesulitan untuk memberikan uraian t"rri".rg batas-baras daerah

dan/atau peta witayaf' y"'g dicakup-oleh Indikasi Geografis' Selain

iru ketika menent;ka"'bals batas lingkungan- geografis' Produsen

produk pertanian mungkin kesulitan mendapatkan rekomendasi dari

instansi y"rg b.t*.t'"'ig kh'ltmnya ketika batas lingkungan geografis

berbatasan atau berada"di wilayah pemerintah daerah lain' padahal

salah satu p..ry"r*,, pendafttran indikasi Geografis mengharuskan

;;;y" ..Lo-.na"si daa instansi dalam memberikan uraian batas-

batasgeografis.Penentuanbatas-batasdaerahdan/ataupetawilayah
;r;g[i"iuga berada di daerah lain sehingga harus berkoordinasi

dengan pemerintah daerah setemPat t"tt"k menghindari konflik

dalam penenrLtan batas daerah/peta wilayah yang dicakup oleh

Indikasi Geografis. Umumnya jika produk pertanian yang diklaim

b.r"d" di dul wilayah y"t'g ttib"da tetapi masih di satu kabupaten

atau kotamady., pemerintah kota atau kabupaten yang berhak unruk

memiliki dan mendaftarkan Indikasi Geografis atas produk unggulan

f..i"rri"r, ,.rr.bri. N"t""t' apabila batas wilayah produk unggulan

;;;"" tersebut sudah be.ida d.i luar kabuparen atau kotamadya

atau lintas provinsi, maka Pemerintah Provinsi yang akan memiliki

dan mendaftarkan Indikasi Geografis atas produk unggulan pertanian

tersebut.Penentuanbataswilayanmenjadisangatsulitketikawilayah
g."gt"nt produk unggulan peitanian tersebut berada di antara dua

;;;;t" atiu lebih, 'fri"ggt 
koordinasi' kerjasama dan kesepakatan

antara negara tersebut diflrlukat' untuk menghindari konflik'

Masalah lain yang timbul terkait dengan penenruan wilayah

adalah tingginya biaya dalam menenrukan batas-batas daerah dan / arau

pet" wilay-al yang dicakuP "l* 
Indikasi Geografis' Buku Persyaratan

pendaftaran Indii.asi Geografis mensyararkan adanya peta wilayah

l""r"tt penghasil produk i-ndikt'l Geografis yang^ menggambarfal

batas wilay"t p.rigirril produk Indikasi Geografis d_an pihak-pihaf

yang berhak -..r,f,.tg,,,"kt" nama Indikasi Geografis pada produk

yang dihasilk"rry". Pio'e' pembuatan peta wilayah memiliki kendala

luol lrrrl
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karena harus dilakukan survei dengan biaya yang cukup tinggi dan
berpotensi menimbulkan konflik apabila produsen berada di wilayah
Indikasi Ceografis, namun ridak menjadi anggota atau bagian dari
kelompok yang mendaftarkan Indikasi Geografis. Dengan kondisi
demikian dikhawatirkan produsen yang bukan anggota, dapat
mengaku produknya sebagai Indikasi Geograsis karena berasal dari
wilayah yang sama.

Kesulitan lain yang mungkin dihadapi produsen produk
pertanian dalam membuat Buku Persyaratan adalah menguraikan
sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi
Geografis untuk menandai Produk pertanian yang dihasilkan di
daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai
Indikasi Geografis tersebur. . Sejarah historikal dan tradisi atas produk
pertanian rersebut mungkin sulit unruk dilacak atau ditelurusi karena
tidak terdokumentasi dengan baik dan hanya diwariskan secara lisan
dari generasi ke generasi.

Selanjutnya, produsen produk pertanian mungkin ridak,
terlalu mengalami kesulitan unruk menguraikan proses produksi,
proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan
sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebur unruk
memproduksi, mengolah, atau membuat barang rerkait. Narnun
produsen hasii pertanian mungkin mengalami kesulitan menguraikan
metode yang digunakan unrukmenguji kualitas barangyang dihasilkan,
termasuk mempertahankan kualitas yang dimaksud- produsen produk
pertanian mungkin juga memburuhkan wakru yang lama unruk
membuat label yang digunakan pada Produk pertanian yang memuar
Indikasi Geografis karena harus disepakati dengan segenap kelompok
produsen produk pertanian lainnya.

Selain iru perlindungan Indikasi Geografis memburuhkan
' dukunganbukanhanya dariparaprodusen atau produsen hasilpertanian,
tetapi juga dari Pemerintah. Dukungan dari pemerintah dapat berupa
sarana dan fasiliras unruk penguaran kelembagaan bagi pendaftaran
Indikasi Geografis. Selain iru dukungan pemerintah dapat pula berupa
penguatan perlindungan hukum dengan menguatkan pengaruran
Indikasi Geografis misalnya dengan meradfikasi perserujuan Madrid
dan Perjanjian Lisbon yang merupakan ketenruan inrernasional yang
mengatLrr Indikasi Geografis. Unruk iru, pemerintah melalui Ditjen KI

I

I

I
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atau melalui instansi pemerintah yang lain perlu melakukan beberapa

,p"y" dalam melindungi produk-produk Indikasi Geografis antara

lain:

a. Memberi sosialisasi tentang Indikasi Geografis ke daerah-

daerah yang memiliki potensi unruk mengembangkan produk

Indikasi Geografis;

b. Melakukan inventarisasi produk-produk yang berpotensi untuk

dilindungi Indikasi Geografis bekerja sama dengan instansi

terkait;

c. Memfasilitasi dan memPermudah permohonan pendaftaran

Indikasi Geografis, te'masuk memberikan bantuan teknis dan

finansial unt;k pendaftaran Indikasi Geografis'

d. Mempromosikan dan memasarkan produk Indikasi Geografis'

Kendala lain yang mungkin timbul unruk memPromosikan

dan melindungi tndikasi"Ctogt"nt adalah pada pengawasan kualitas

dan ciri khas Indikasi GeJgrafis' Mengingat Indikasi Geografis

,rr.*p"k"r, hak yang sifainya kolektif yang kep-ernilikannya

tidak bisa dimitiki'olef, irrdlviJu namun dipegang oleh kelompok

*rry"r*k"t, maka ada kesulitan unruk melakukan pengelolaan dan

f.rrg"*"r"n baik yang sifatnya internal mauPun eksternal' Padahal

p"ni"tot""r, am p",,i"*asan kualitas produk yang berbasis Indikasi
'c.o"gt"nt -.-p"k"t hal yang sangat penting karena rujuan utama

dari perlindungan Indikasi Cigt"fit adalah unruk melindungi dan

memelihara reputasi dari lndikasi Geografis' sehingga melindu[gi

kualitas -..rp"k n faktor yang sangat Penting agar p.erlindungan

tndit<asi Geogiafis tetap diberikan' Sy"t"t bahwa kualitas produk

menjadisyaratunrukperlindunganlndikasiGeografisdiaturdidalam
UlJ"ZOl2016, bahwa Indikasilgeografis terdaftar tetaP mendapat

f.rUrrarrrrgan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas

yr"g -.r!adi dasar bagi" dibenJ<annya perlindungan atas indikasi-

g.oi."n, 
"t.rr.brt 

-"riL ada. Sebagaimana diuraikan sebelumnya

["ni.r" ddaklah mudah mengonrrol kualitas dan karakteristik khas

y""g ai*ifiki oleh produk y{"g !*"sis lndikasi Geografis' Begiru

irrait"ri Geografis menladi terkel-ral dan sukses di pasaran, akan banyak

prt.t y"rg ,i"rrrk di area geogratis dimana produk berbasis Indikasi

b.ogonr"aiproduksi unrdlmJrgambil manfaar arau keuntungan dari

lrrzl
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keunggulan Indikasi Geografis. sebagai konsekwensi dari kepemilikan
Indikasi Geografis yang bersifat kolektif, Indikasi Geografis tidak
terbatas penggunaannya oleh saru produsen arau ,r* g.irp saja tapi
produsen lain bisa menggunakan "asalkan mengajuka.rle.r.rohonan
untuk menggunakan Indikasi Geografis dengin memenuhi syarar-
syarat penggunaan sesuai dengan peraruran penggunaan yang
ditetapkan oleh pemegang Indikasi Geogranr. ri""g-;" u".ry"Lyf
produsen yang masuk unruk memproduksi produk yang blrbasis
IndikasiGeografis dan menggunakan nama Indikasi Geografii tersebur,
maka akan menyebabkan meningkatnya produksi, sJhingga dapat
mengurangi keterbatasan produk (scarcity) yang akan mengurangi
nilai jual yang tinggi dari produk (premiums relited to the prod.uct). Selain
iru, ada kemungkingan bahwa apabila setiap grup memiliki hak yang
sama unruk memproduksi barang berbasis Indikaii Geografis, *erekI
mungkin akan memproduksi barang sesuai pesanan konsumennya
sehingga mungkin akan mengurangi kuaritas produk. Apabira san:
saja produsen menghasilkan produk Indikasi Geografis Lerkualitas
rendah, hal ini akan berakibat buruk pada kelompok produsensecara
keseluruhan dan pada periode tertenru dapat *errr"k i"putasi produk
yang bersangkutan.,T6

- Kendala prakrikal lainnya adalah terkait dengan promosi
dan pemasaran dari produk Indikasi Geografis, padJal menurur
mempromosikan dan memasarkan Indikasi Geografis adalah untuk
memberikan persepsi kualitas dan meningkatkan reputasi (to reward
quauty perception and d.everop improved. reputation).17, Namun tidak
my{ah unruk mengembangkan dan memelihara pasar dari pr.duk
Indikaasi Geografis sehingga diperlukan straregi dan peran serra dari
seluruh stakeholders. Memelihara kepercayaan pasar dan menjamin
penjualan produk Indikasi Geografis sangar penting unruk merrrelihara
konsistensi dari kualitas produk yang bagus. Nam,n mempromosikan
dan memasarkan produk Indikasi Geografis bukan merupalan har yang
mudah karena kurangnya kapasiras dari produsen Indi'kasi Geografis

lT5ArEon c. J eorz), _ 
"Markedng flexibilities in Geographical Indications (GI) andtrademark: a Comparative Srudy", ItternationalJournal of llarketing, Financial Services cy

ManagemettResearch,yol.l Issue ll, November, h. tos.

_ tzTchengyaaYue, er.ar (2006), " How to promore eualiry percepdon in wine Markets:
l-t}d lfutIing-or Geographic Indication?", Paper rrtthe3rd Inrernational wine Business& Markedng Conference, Monrpellier, July e-s, h. f .

Irrgl



lnternotionol Conference raaj,at 2d - 27 2Ol7

dalam melakukan inovasi yang sifatnya teknis mauPun manajerial

terkai dengan pengembangan sistem Pemasaran' Menurut Anson C'

J, prodr.Jn aari tnaiUsi 
-Geografis 

umumnya tidak mampu untuk

*.rrd"yrgrrnakan nilai dari btandlndrkasi Geografis dan tidak fframPu

unruk mengadopsi teknik pemasaran dan teknik mengelola Indikasi

Geografis r.u"g"i aser secara lebih efektif dan efesien."8 Selain iru,

pada rm.rmnya produsen dri produk lndikasi Geografis tidak mampu

.rrerrgkontrol persediaan produk (ptoduct suPPLy), sehingga akan

be.plrrg"rufr pada strategi harga dan apabila para produsen tersebut

-"*pr:oarksi produk tnd"lkasi Geografis sesuai keinginan mereka

maka akan menyebabkan pemasaran menjadi sangat sulit mengingat

secar prinsip pengelolaan pemasaran produk sangat tergantung pada

persediaan dan Permintaan.

Selain iru terdapar kendala umum terkait dengan perlindungan

untuk Indikasi Geografis Yaitu:

a. Keddaktahuan produsen hasil pertanian mengenai HKI'

khususnya Indikasi Geografis. Sosialisasi yang dilakukan

pemeriniah mengenai HKI tidak dapat menjangkau produsen

produkpertanian dalam skala lebih luas'

b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran

hukum mengenai Pentingnya melakukan pendaftaran Indikasi

Geografis, t r".rf""1 yang akan diperoleh dan prosedur untuk

mendapatkan perlindungan tersebut'

c. Pemahaman yang salah dari produsen produk pertanian

bahwa yang berhak mendaftarkan produk produk unggulan

pertanian adalah pemerintah, padahal kelompok kerajin dapat
'mengaiukan 

permohonan pendaftaran Indikasi Geografis'

d.Mahalnyabiaya.biayapendaftaranyangharusdikeluarkan
termasuk biaya persiapan untuk pendaftaran mulai dari

pembentukan asosiasi atau kelompok Indikasi Geografis'

pendampingan pembuatan Buku Persyaratan, biaya promosi'

Pemasaran produk unggulan, biaya pengawasan untuk jaminan

mutu produk, dll.

e.Belumadainventarisasidandokumentasiyangkomprehensif

lT8Anson C.J, Loc.Cit.

Iu+l
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yang berisi produkproduk yang berpotensi dilindungi Indikasi
Geografis dalam digiral library seperti yang dikembangkan
oleh India.

f. Kurangnya metode dan tenaga ahli unruk melakukan
pengawasan dan kontrol atas produk Indikasi Geografis yang
berkualitas.

g. Belum adanya pengelolaan arau manajemen yang baik dari
pemilik Indikasi Geografis atas produknya.

h. Belum adanya lgmbaga nasional yang menangani Indikasi
Geografis secara lebih khusus.

KESIMPULAN

Perlindungan Indikasi G eografi s padaprodukungguranpertanian
antara lain dapat menjamin kontinuitas produk .,.r*k-,,,"rringkatkan
produktifritas pertanian sehingga meniukung program ketahanan
pangan karena dengan adanya perlindungr, irr-dil"riceografis akan
meningkatkan harga produk pertanian. Dengan *e.rlrrgLtnya nilai
ekonomi pada produk perranian, akan banyakirr.,g y"rrj"kan masuk
dan berusaha di bidangperranian sehingga agro birrr; 

"t".irgro industri
menjadi lebih berkembang. Serain itu, perrindungan Indikai Geografis
akan meningkatkan profesionalisme prodrr", f..r"nian unruk dapat
memasuki pasar global dengan meningkatkan produksi dan kualitas
produk sehingga menjamin supplai produk per,ioi".r. Dengan adanya
perlindungan Indikasi Geografis juga akan meningkatkan d]versifikasi
produk pertanian yang dapat mendukung ketahaian pangann karena
produsen pertanian akan memperkerr.lkan produk i..tiri"r, yang
belum banyak dikenal namun rnemiiiki kualitas khas ian unik
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INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI ASET DAERAH

DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

I Wayan Wiryawan
I Made Dedy PriYanto'7e

Abstrak

Indikasi Geografis sebagai salah saru bagian dari kekayaan intelekrual

yang pengamrannya di atur berdasarkan Undang-U-ndang Nomor

iO i"t""-2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. mempunyai

;;.;;";;"ntingpada eia global saat ini.Indikasi geografis merupakan

,rr"* ,.rrd" yrrtg rrr..rr.,pttt"t' daerah asal suaru barang dan/atau

pr"a"f. yr"g LarJna faktoi lingkungan geografi s termasuk fakto r alam'

faktor manusia atau kombirr"J d".i k.dua faktor tersebut memberikan..]n;r*i" 
kualitas dan karakter tertentLr pada barang dan/atau produk

yang dihasilkan. 
i

Sebagaimana diketahui bahwa kekayaan intelektual merupakan hak

indivldual, hak privat.Hak individualierhadap,ProPerti atau hak milik.

rt"k k p.-ilikannya bersifat individual. oleh karena iru perlindungan

n"f."- ,.ttadap kekayaan intelektual yang sifatnyl komunal sePerti

i"ait"ri Geografis UlUm diarur daiam- perjanjian Trade related

Aspects of int{llecntal Property Righl.gRIPS Agreement) yang sifatnya

irraiviau. Perlu ada ,ror"tt hukum dalam bentuk undang-undang yang

menjelaskan mengenai konsep perlindungan kekayaan intelektual bagi

korriunal seperti Indikasi Geografis. Patut dipahami bahwa produk

yarrg bercitikan Indikasi Geogiafis di Indonesia pada umrrmnya dan

hi ai.."t, pada khususnya setidak-tidaknya dapat menjawab tantangan

global yaiir memanfaatka., potensi tersebut sebagai aset perdagangan

dalamdanluarnegeridan^tersedianyaaEllranhukumyangdapat
.rr"*U.rit r' pe.lirriungan dan kepastiin hukum terhadap produk asli

;";;; g""a menghindiri persaingan curang (unfair competition) dalam

upaya rieningkatkan kesej ahteraan bagi masyrakat'
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PENDAHULUAN

l.l. Latar Belakang

Kekayaan intelektual menjadi isu penting saat ini. Kekayaan

intelektual yang berhubungan dengan Merek dan Indikasi Geografis
mempunyai peranan srrategis dalam mendukung pembangunan
bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat karena berkaitan

dengan ekonomi. Perkembangan ekonomi demikan Pesat diruntut
adanya suaru upaya terutama unruk menjawab tantangan global yang
memanfaatkan potensi Merek dan Indikasi Geografis sebagai aset

perdagangan dalam dan luar negeri. Bahwa di dalam era perdagangan
global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi
Indonesia,

Peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting
terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan,
perlindungan konsumen, serta periindungan usahaMikro, Kecil, dan

Menengah dan industry dalam Negeri. Pentingnya Merek dan Indikasi
Geografis sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
disebutkan bahwa pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan
masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, mauPun budaya semakin
mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat- Di
samping itu dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi
informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor
perdagangan baik barang mauPun jasa mengalami perkembangan
yang sangat Pesat.

Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan
jasaa kan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan
memperhatikan kenyataan dan kecenderungan sePerti iru, menjadi hal
yang patut dipahami jika ada runrutan kebutuhan suatLl Pengaturan
yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kePastian dan
perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin


