
\

KHB IJ-AKAN P HIUI E RINI IiiA$Tt PA

l![ELtNgt NG|J INDI KASIj gEggF{ASt,S

I

. l''

1

*{*;

\

I

UN"r$ U l( F ERil?U P,LtsU HnN NBU'$[B I



KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM MELINDUNGI

INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK

PERTUMBUHAN INDUSTRI

KREATIF D! SEKTOR KERAJINAN

BATIK

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., I.L.M

OKTOBER,2015



KEBUAKAN PEMERINTAH DAI-AM
METINDTJNGI INDIKASI GEOGRAFIS T]NTTJK
PERTUMBUHAN INDUSTRJ KREATIF DI
SEKTOR KERAJINAN BATIK

Penulis:
. Dr. Mas Rahmah, S.H,, M.H., LL.M

Diterbitkan dan dicetakan Oleh :

PT RIVKA PETRA MEDIA

Jl. Pucang Anom Timur no.S Surabaya
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848
e-mail: revkapetra.mtda@:ahos.calq

r 5.11.117
Nopember 2015
!s BN 978-60 2-0840 -7 7 -2

ffi,

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga penulis

dapat menyelesaikann naskah buku berjudul " Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

Melindungi Indikasi Geografis untuk Pertumbuhan Industri Kreatif Sektor Kerajinan

Batik.' Untuk itu, penulis menyampaikan,-ucapan terima kasih pada semua pihak yang

telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga buku ini

dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Buku ini merupakan hasil penelitian Hibah Kompetensi yang berisi uraian

tentang latar belakang mengenai belum banyak digunakan Indikasi Geografis sebagai

model perlindungan untuk Batik yang berkualitas tinggi dengan ciri khas yang unik dan

spesifik. Indikasi Geografis semestinya digunakan sebagai salah satu cara perlindungan

untuk Batik yang bercirikan khas kedaerahan mengingat Indikasi Geografis melindungi

produk yang berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik, yang kualitas dan reputasi

produk akibat pengaruh geografis. Perlindungan Indikasi Geografis pada Batik

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di bidang kerajinan Batik,

meningkatkan nilai ekonomi dan nilai tambah produk serta mendukung pertumbuhan

perekonomian daerah khususnya dan pertumbuhan ekonomi nasional umumnya. Untuk

mendukung perlindungan Indit:asi Geografis yang lebih efektif, diperlukan peran aktif dan

kebijakan pemerintah daerah.

Di dalam buku ini diurbikan mengenai fungsi pemerintah daerah, dalam

mendorong dan memfasilitasi perlindungan produk kerajinan Batik berbasis Indikasi

Geografis. Selain itu diuraikan juga kebijakan pemeringah daerah dalam melindungt

Uudmg-UBdang Nomor 19 Tahun 2OO2

Tentmg Hak cipta :

Hak cipta dilindungi undang'undang. Dilarang mempcrbanyak atau memindahkan

sebagian atau seluruh isi buku ini kc dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun

mekanis, temasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tmpa
izin tertulis dili pcnerbit, Undang-undang Nomor l9 Tahun 2002 tcntilg Hak Cipta,

Bab XII Ketcntuan Pidana, Pasal 72, AYAT (l), (2) DAN (6)
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produk kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis. Selarjutn',a, diformulasikan model

proteksi Indikasi Geogralis yang efektif dan efisien dalarn melindungi dan mendukung

pertumbuhan industri kreatif di bidang kerajinan Batik. Untuk mencari model p:oteksi

Indikasi Geografis dilakukan studi komparatif ke beberapa Pemda yang telah berhasil

mengembangkan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan daerahnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa naskah buku ini tidak sesempuma

seperti diharapkan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan

buku ini.

Surabaya, 1 6 Oktober 201 5
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PENDAHULUAN

l. Latar belakang

Kerajinan Batik, khususnya di Jawa Timur seperti Batik Bangkalan, Batik

Tanjugbumi, Batrk Sumenep, Batik Malang, Batik Tuban, Batik Ponorogo dsbnya

mempunyai kualitas yang sangat baik dan memiliki kharakteristik yang khas serta unik

akibat pengaruh wilayah geografis. Namun sayangnya kerajinan Batik yang memiliki

kualitas bagus dan karakteristik yang unik tidak banyak dikembangkan dan dilindungi

melalui mekanis:ne perlindungan Indikasi Geografis.l Berdasarkan hasil penelitian pada

tahun pertama, diperoleh data bahwa kebanyakan kerajinan Batik dilindungi dan didaftarkan

dalam pendaftaran Hak Cipta. Akibat belum adanya pertindungan batik melalui skema

Indikasi Geografis, banyak terjadi pelanggaran dan peniruan motif, desain dan nama Batik

daerah oleh pihak luar negeri bahkan banyak motifdan desain Batik yang didaftarkan atas

nama perorangan warga negara asing di negaranya masing-masing. Belum dilindunginya
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tlndikasi Geografir diatur dalam Undang-Undmg Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

(selanjutnya disebut IiU l5l2001).Menurut Pasal 56 Alat (l) Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu

iunau yani menunjukkan dacrah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor

oto*, i"kior --*ia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada

a;;;g r.g diharilkan". Sedanglcan dalam Penjelasur Pasal 56 UU l5l2001 menjelaskm definisi Indikasi

C"ogin. iebagai suatu indika.<i atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat da€rah atau

witalan tertentri yang rnenunjukkarr adanya kualitas, reputasi dm kmkteristik termasuk faktor alm dan

faktor manusia yu"g ai3uail- artibut dari barang tersebut. ssdsngkan Peranlm Pemerintah Nomor 5l

Tahun 2007 ren-tari! miftasi Geogra.fis ( PP 5ll200?) mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai suatu

tanda yang menunjulku dacral asil sutu btrang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor

ut"11-1, iuLio..**ia, atau kombinasi dari kedua fakor tersebut, memberikan ciri dan kulitas tertentu Pada

barang yan; dihasilkan.



Batik melalui Indikasi Geograhs menyebabkan pelanggaran atau peniruan motif atau desain

Batik tersebut tidak dapat ditindak secara hukum.

Selain itu, pada penelitian tahun pertama diperoleh data bahwa pemerintah daerah

dimana kerajinan Batik dihasilkan umumnya belum banyak yang memberikan dukungan

atau memiliki kebijakan nyata yang sifatnya kontributif dalam mengembangkan dan

melindungi kerajinan Batik melalui skema proteksi Indikasi Geografis. Padahal intervensi

pemerintah untuk melindungi produk unggulan daerahnya termasuk Batik sangat penting

untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik serta dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Belum banyaknya kerajinan Batik yang dilindungi melalui proteksi Indikasi

Geografis dan belum maksimalnya fungsi pemerintah daerah yang mengembangkan

kebijakan serta mengambil langkah nyata untuk melirrdungi dan nrendaftarkan kerajinan

Batik daerahnya guna memperoleh hak Indikasi Gcografis melatarbelakangi perlunya

<lilakukan penelitian lanjutan pada pada tahun kedua ini. Untuk itu menjadi sangat penting

untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menfokuskan pada fungsi pemerintah daerah,

baik Pemprov maupun pemerintah kota./kabupaten dalam mendorong dan memfasilitasi

perlindungan produk kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis. Selain itu juga penelitian

pada tahun kedua ini akan menganalisis kebijakan Pemda dalam melindungi produk

kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis. Selrrnjutnya, penelitian pada tahun kedua ini

juga akan menformulasikan model proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan efisien

dalam melindungi dan mendukung pertumbuhan industri keatif di bidang kerajinan Batik.

untuk mencari model proteksi Indikasi Geografis dilakukan studi komparatif ke beberapa

3

Pemda yang telah berhasil mengembangkan proteksi Indikasi Geografis untuk produk

unggulan daerahnya.

Model proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan efesian sangat diperlulcan

untuk melirrdungi produk kerajinan Batik mengingat kerajinan Batik, khususnya di Jawa

Timur seperti Batik Bangkalan, Batik Tanjugbumi, Batik Sumenep, Batik Malang' Batik

Tubar,, Batik Ponorogo dsbnya mempunyai kualitas dan kharakteristik yang khas dan urik

akibat pengaruh wilayah geografis. Kerajinan Batik memiliki karakteristik yang berbeda

karena masing-masing daerah biasanya memiliki ciri pembatikan tertentu baik dari segi

motif, goresan, canting, dan wama yang dihasilkan.2 Motif Batik di masing-masing daerah

bergantung pada karakter manusia dan lingkungan sekitar.3 Dengan karakteristik Batik yang

khas dan unik akibat pengaruh lingkungan/geografis rvilayah sekitarnya, produk kerajinan

Batik tersebut seharusnya dilindungi dalam skema perlindungan Indikasi Geografis' Hal ini

dikarenakan Indikasi geografis menjadi alat efektifdalam memberikan proteksi produk yang

berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik yang dipengaruhi oleh alam, cuaca, tanah dan

unsur geografis daerah yang bersangkutan. Dengan Indikasi geografis, Batik Jawa Timur

zkan dilindungi khususnya dilindungi citra tentang asal dan kualitas Batik dari

daerah/wilayah geografi s tertentu.

2

zSuryanto, "Menguak Batik Jav a Timur yang Eksolis", AnlaraNus' 2 November 201 l '

r contohnya, ciri Batik Madura cenderung kasar, baik motif maupun pewarnaan, namun meski sama-

sama tli Madurrr, Batik Sumenep cenderung lebitr hatus dengan motif kecil-kecil karena karaher orang

!u*"n"p V*g f,ulus. Bank PonJ.ogo raia-iata berwama hitam pekat (disebut Batik ircngan) karcna daerah

ponorogo 4ekat dengan on.u.-on.io magis. Batik Magetan mengandung motif pring-pringan (bambu)'

."a*g[". Batik Ng;wi umumnya bcrmciif manusia.purba, Probolinggo bemumans anggur dan man'*a,

;;daG;; Sidoa{oiemotif .arirg, tuna"ng dm hasii perranian, lihar di "Jawa Timu, sumber Seni Batik

Nusantara", Jawa Post, 7 Oktober 20 I 2.
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Dengan diformulasikan model proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan

efesian diharapkan akan memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan industri

kreatif dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kontribusi industri Batik, meski masih

skalarumahan,memberikankontribusiyangcukupsignifikanbagipertumbuhanekonomi

JawaTimur.Dari5,0lpertumbuhanekonomiJawaTimur,sekitar53,4%berasaldariUsaha

KecilMenengahyangmayoritasdariperalin,yangdiantaranyaadalahpengrajinBatik.

Sekitar 35% dari jumlah produksi Batik dipasarkan di pasar lokal , 50% masuk pasar

regionaldannasional,sekitar15%masukpasarinternasionalsepertiMalaysia'Brunei

Darussalam, Myanmar, Jerman, Belgia, dan Italia'a

2. Rumusan Masalah

Berdasarkanuraianlatarbelakangtersebut,penelitianpadatahunkeduaini

membatasi ruang lingkup dan kajian pada :

a.Kebijakanpublikpemerintahdaerahdalammemproteksidanmeningkatkan

pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis'

b.FungsiPemerintahDaerahdalamm.:lindungidanmeningkrtkanindustrikreatif

di sektor kerajinan Batik'

c.Modelkebijakanyangefektifdanefbsienurrtukmelindungidanmeningkatkan

pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis Indikasi

Geografis.

BAB II
TUJUAN DAN MANBAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Mengidentifikasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memproteksi dan

meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografi s'

b. Mengidentifikasikan fungsi Pemerintah Daerah dalam memproteksi dan

meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografi s'

c. Memformulasikan model kebijakan yang efektif dan. efesien untuk melindungi

dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis

Indikasi Geografis.

2. Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa hasil penelitian dalam bentuk

rumusan kebijakan publik mengenai model proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan

efesien untuk meningkatkan pertumbuhan industri keatif di sektor kerajinan Batik. Hasil

penelitian akan direkomendasikan untuk dapat diterapkan Pemerintah Daerah Jawa Timur

ketika rnerunruskan kebijakan publik mengenai perlindungan dan pengembangan

pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik. Dengan rekomendasi tersebut,

Pemerintah Daerah Jawa Timur diharapkan membuat kebijakan dan tindakan nyata dalam

melindungi industri kreatifkhususnya di sektor kerajinan Batik di daerahnya. Kebijakan dan

peran pemerintah daerah sangat penting dalam perlindungan Indikasi Geografis karena pada

urnumnya yang menginisiasi dan menjadi pemegang hak atas Indikasi Geograsi adalah

5

a Indag,No.19, SePtcmber 2010
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pemerintah daerah setempat. Tanpa bantuan dan campur tangan Pemerintah Daerah amat

sulit merealisasikan perlinclungan atas produk kerajian Batik yang berbasis Indikasi

Geografis. Tujuan lebih besar adalah agar runusran k:bijakan publik yang diusulkan kepada

Pemerintah Daerah Jawa Timur tersebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan

Pemda lain.

Selanjutnya penelitian ini memiliki manfaat untuk menghasilkan luaran penolitian

berupa:

a. Rumusan kebijakan publik berupa proteksi Indikasi Geografis untuk Menunjang

Pertumbuhan Industri kreatifdi sektor kerajinan Batik.

b. Publikasi dalam Jumal Ilmiah.

c. Penerbitan Buku.

Melalui penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan dan

mempertaiam kompetensi sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan

Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geogafis. Selanjutnya hasil pent:litii'n

diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan

masyarakat dengan didiseminasikan dan dipublikasikan hasil penelitian ini dalam bentuk

buku yang komprehensifyang menggabungkan penelitian sebelumnya mengenai Indikasi

Geografis, dengan hasil penelitian yang saat ini diajukan yang berupa model proteksi

Indikasi Geografis untuk produk keatif dan produk ungulan kerajinrm batik.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peta Jalan Penelitian

Ketua peneliti memiliki kompetensi terkait dengan penelitian'di bidang Indikasi

Geografis karena sebelumnya ketua peneliti mengambil topik riset s2 berjudul "l&e

protection ofGeographical Indication in Indonesia" (Perlindungan Indikasi Geografis di

Indonesia) sebagai syarat kelulusan Master of Intellectual Property dt Monash University.

Ketua peneliti juga pemah melakukan penelitian mengenai the Necessary of Geographical

Indication Extewion of Protection (Pentingnya Perluasan Perlindungan Indikasi

Geografis) dilakukan tzhun 2007 yang didanai oleh AusAid. Ketua Peneliti juga

mempublikasikan artikel dalam jumal ilmiah *Yuridika' tahun 2OO4 tentang

"Perlindungan Indikasi Gcografis dalam Sistem Hukum Merek". Ketua peneliti juga telah

melakukan penelitian pendahuluan mengenai "Periindungan Produk Unggulan Daerah

Jawa Timur Melalui Indikasi Geografis" yang didanai oleh sP4 (RKAT) Fakultas Hukum

Universitas Airlangga tahur 2011.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pada umumnya perlindungan Indikasi Geografis diberikan untuk produk unggulan yang

memiliki ciri unik dan khas akibat pengaruh lingkungan geografis. Kerajinan Batik

sangat kental nuasa geogtafisnya.dengan ciri khas yang unik pada tiap daetah akibat

perbedaan filosofis, budaya dan lingkungan geografis. Untuk itu penelitian ini akan

menghasilkan temuan bahwa Iudikasi Geografis juga dapat digunakan sebagai model

7
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proteksi yang efektif dan efesien untuk bidang kerajinan, khususnya kerajinan Batik yang

dapat mendukung pcrtumbuhan industri kreatil di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan rumusan kebijakan publik yang

akan diusulkan unhrk diterapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Pemprov Jatim,

Pemda Malang maupun Madura dalam melindungi dan meningkatkan pertumbuhan

industri kreatiftya di sektor kerajinan batik melalui skema perlindungan Indikasi

Geografis. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik tersebut dapat pula

sebagai model yang dapat diterapkan Pemerintah Daerah lain.

Melalui penelitian ini peneliti bertujuan dapat rneningkatkan dan mempertajam

kompetensi sehingga dapat menjadi ahli di bid.ane Hak Kekal'aan Intelektual, khususnya

di bidang Indikasi Geogafis. Selanjutnya hasii peneh;ian diharapkan menjadi sumbangsih

ke masyarakat dengan dipublikasikan dalarrr bentuk buku yang komprehensif yang

menggabungkan penelitian sebelumnya mengenai Indikasi Geografis, dengan hasil

penelitian yang saat ini diajukan yang berupa model proteksi Indikasi Geografis untuk

produk kreatifdan produk ungulan Jawa Timur.

2. Uraian Kegiatan yang telah Dilaksanakan dan Akan Dikerjakan

Pada tahun kedua, penelitian ini akan memfokuskan kegiatan penelitian

tentang :

a. Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan

pertumbuhan kerajinan Batik melalui Indikasi Geografis.

b. Fungsi Pemerintah Daerah dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan

kcrajinan Batik melalui Indikasi Geografis.

c. Model rumusan kebijakan yang efektif dan efesien untuk melindungi dan

meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik dengan

menggunakan skema perlindungan Indikasi Geografi s.

3. Kebaruan (State of the Art)

penelitian ini memiliki state of the orf kurena penelitian tentang'?roteksi

Indika.si Geografis untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kreatif di Sektor Kerajinan

Batik' belum pemah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti, sehingga nilai kebaruan dari

penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan. Kebaruan dari penelitian tahun kedua terutama

lerkait de.ngan kajian tentang : (a) fungsi dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi

Geografis,(b) fungsi dan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah (khususnya Pemda

Madura dan Malarrg) dalam melindungi dan meningkatkan industri kreatif di sellor

kerajinan Balik, (c) model kebijakan yang efektif dan efesien untuk melindungi dan

meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis Indikasi

Geografis.

Selanjutnyakebaruandalampenelitianiniberupakebaruanluaranpenelitian

berupa model rumusan kebijakan publik urrtuk pengembangan dan perlindungan industri

i

I
I

I

I

I
I

I

I
l

I

I

i

i

ti
I
I

5Menurut Merriam Webster, state of fhe arl adalah : the level of development (as o.f a devict:,

procedure, procus, technique, or' sciencei reached af aily Pdrlicular time usually u a result of modem

me lh ods. www.mcrriam -webstcr.com/diction ary I stateYo}Oof/o}Othcyoz0an'



kreatif khususnya tii bidang kerajinan Batik melalui rnekanisme perlindungan Indikasi

Geografis. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah

lain dalam melindungi produk kerajinan Batik bagi pengembangan dan pertumbuhan

induski kreatif.

4. Pustaka Acuan

A. Indikasi Geografis

Menurut Daphne Zografos,6 perlindungan Indikasi Geografis dapat

meningkatkan pertumbuhan industri kreatifmelalui peningkatan output produksi dan nilai

tambah produk. Data menunjukkan bahwa harga produk berbasis Indikasi Geografis di

pasaran, lebih mahal dibanding produk serupa yang bukan Indikasi Geografis.

Berdasarkan penelitian dari Kampft, 43 7o konsumen bersedia mernbeli dengan harga l0

% lebih mahal untuk produk yang telah mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis,

bahkan sekitar 8 7o konsumen bersedia membayar 2O % lebih mahal.? Menurut Passeri,

produk yang dilindungi Indikasi Geografis 30% lebih mahal, bahkan bisamencapai 230

o/o.8 Peningkatan nilai jual produk-produk unggulan daerah melalui Indikasi Geografis

akan berakibat pada meningkatnya keuntungan, meningkatnya pendapatan asli daerah

6 Daphne Zografos (2008), "Gcographical Indicariorii & Socio-Economic Dcvclopmeat", Working
Papet 3 ,h. ll.

? R. Kampft (2003), * Administration ofa rcgional regishation system for geographical indications:
How to specify and to control geographical indications?", Maialah pada WIPO Asia and The Pacific
Regional Symposium on the Protection of Geographical Indicatiuns, New Delhi, November I 8th to 20th, h.
t3

8 
Stephane Passeri (2007), "Protection and Development ofGeographical Indications (ils) in Asia",

Makalah pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices md Inremational
Impact,22 March, h.8.
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(PAD) serta peningkatan perekonomian daerah. Dengan meningkatnya nilai tambah pada

produk, akan merangsang perajin untuk mengeluti bidang tersebut sehingga perlindungan

Indikasi Geografis dapat meningkatkan pertumbuhan industri keatif.

B. Industri Kreatif dan Pcrtumbuhan Ekonomi

Menurut UNESCO, industri kreatif adalah : the creative industries are those in

which the product or seryice contains a substantial element of artistic or creative

mdeavour and include activities such as architeclure and advertising.e Menurut scottlo

dan Cavesrr industri kreatif adalah industri yang menyediakan barang-barang yang

berkaitan dengan budaya, seni, keindahan atau nilai hiburan seperti film, televisi, fashion,

rnusik, pcrcetakan, pertunjukan seni, kerajinan, iklan, dll.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kreatif memberi

kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan ekspansi pasar

ekspor. Rerdasarkan data dari Florida dan Kloosterman, industri kreatif telah

menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi sejak pertengahan tahun 1990.

Pertumbuhan industri kreatif mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi wilayah, sebagaimana dikemukakan oleh

e UNESC0, Underslanding Creative Indwtry, Global Altimce for Cultuml Diversity, h. l.

to Scott, S. G., Bruce, R.A. (1994), Deteminants of irmovative behavior: a path model of individual

innovation in the w orkplrce, Academy ol Management Jouml, Yol.37 , 580407 .

f r Caves, R.E. (2000), Creative Indwtris: Contracts Between Art ud Commerce' Hmud
University Press, Cambridge, MA, h.27.
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Mellander. Industri kreatif juga menjadi industri yang anti krisisr2 karena mampu

bertahan di tengah terjangan gelombang krisis keuangan dunia, bahkan .nenunjukkan

pertumbuhan dengan tren yang makin meningkat dengan potensi pasar yang besar.

Industri kreatif memberikan kontribusi sigaifil an pada Pendapatan Domestik Bnrto

@DB), menjadi penyeimbang pemerat:ran pendapatan dan menjadi sandaran hidup

masyarakat banyak karena tingkat penyerapan tenaga ke{a yang besar. Indush'i kreatif

juga memiliki peran penting dalam meningkatkan diversifikasi nilai budaya.r3 Dengan

peran dan potensi yang begitu besar, industri kreatif diarrggap sebagai the sunrise and

winning industries yang menjadi komponen penting dalam industri moderen yang

bercirikan ekonomi berbasis pengetahuan (lcnowledge-based economy).

C. Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, sektor industri kreatif yang berbasis pada keativitas dan

intelektualitas sumber daya manusia ini rnerupakan sektor industri yang potensial

untuk dikembangkan mengingat begitu besamya sumber daya dan kreativitas masyarakat

Indonesia, serta karya anak bangsa yang diakui oleh komunitas internasional. Saat

ini Indonesia tercatat menempati peringkat ke-43 di Economic Creativity Index

Ranking.

Karakteristik industri keatif tentunya berbeda dengan industri lain yang

bersumberkan pada sumber daya alam sebagai bahan dasar proses produksinya. sehingga

r3

perlakuan kepada industri keatif juga harus berbeda termasuk pellakuan untuk

mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. Untuk meningkatkan

pertumbuhan industri kreatifdi sektor kerajinan batik, perlindungan yang cocok adalah

melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengingat elemen utama pada industri kreatif

berkaitan dengan aktivitas inovatif dan kreativitas, sehingga industri kreatif tidak bisa

dilepaskan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual).ra Menurut Hu Feng, the creative

industry is the product ofintellectual activities while IP is the intellectual products-ts

HKI merupakan hak yang lahir dari hasil keasi pikiran manusia(the creation of

the human mind'yta atau intelektualitas manusia.rT HKI adalah kekayaan yang timbul

dari hasil pikir otak yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk

manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.lE HKf

(intellectual properuy) memiliki konsep yang luas yang mencakup semuajenis hak yang

berasal dari kreativitas intelektual atau yang berkaitan dengan ide.re Oleh karena HKI

berbasis pada idea atau pikiran manusi4 menurut Graham Dutfield, HKI menjadi sarana

hukum dan alat yang sifatnya institusional unfuk melindungi kreasi pikiran manusia yang

,o Hu Feng, ,.promotion of Chinese Creativc Industry Development by Intellectual Property Rights'

Protection", Malalah, h. 7 63,

ts lbid.

16 Iayaskee 'thtd, Intellectual Property Ri?hts in the wTo and Developing countries' Kluwer Law

Intenutiona!, Netherlands, 2001, h' l.

f , Shahid Alikhan (2001),Socio Economic Benertt of Intellecual Property Protection, WIPO, Genewa,

h.10.

It Fatwa Malelis LIama Indonesia Nomor 1/MrmadMVMUVl 52005'

re N Stephan Kinsella, "Against Intellechral Propert/', Jouml of Libertuian S/zdr's, Volume 15,

No.2,Springh.3.
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12 Erika Asdi, *Industri Kreatif Sebagai Industri Anti Krisis", ,Izab nesiaKreatif, I 9 Oktober 20 I l.

" Ibid.
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meliputi Hak Cipta, Paten, Design Industri, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia

Dagang, Perlindungan Varitas Tanaman, Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.20 Menurut Jill Mc. Keough, et all, HKI merupakan seperangkat hak yang

diberikan oleh hukum sebagai perlindungan atas upaya penciptrran, atau secar:r lebih

khusus sebagai perlindungan atas investasi ekonomi pada upaya penciptaan.2' Carlos

Correa berpendapat bahwa HKI menjadi mekanisme untuk memberi penghargaan

(reward) pada inventor dan keator atas kontribusi mereka pada seni dan invensinya dan

memberikan insentif untuk invensi dan kreasi baru.22 Sedangkan Sam Richetson dan

Megan Richardson menyatakan bahwa : the expression 'intellectual property' refe rs to the

various intangible subject matters protected under a loose collection of legol titles.23

Menurut Shahid Alikhan, HKI merupakan seperangkat hak yang diberikan kepada

kreator untuk produk hasil upaya kreatif atau jerih payah intelektual, sebagaimana

dikemukakan oleh Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald bahwa "the legal definition of

intellectual propertyfocuses on the set (or bundles) ofrights confeted on creatorsfor the

'0 Graham Dutfield (2003), Intellectual Propcrty, Trade and Sustainable Dcvelopment : Mounting

controverey", dalm christophe Bellmann, Graham Dutfield, Ricardo Mclendez ortiz (eds), Trading in
Knowledge, Development Perspective on TRIPS, Trade and Sustainability, Inlernational Centre for Trade

and Sustainable Development (ICTSD), h.l.

" Jill M" Keough, Andrew Steward, Philip Griffith (20034, Intelleclual Property, 3th editi( n,

LexisNexis Butterworths, Australia, h.3.

22 Carlos M. Corea (2003), "Formating Effective Pro-devciopment National Intellcctual Property

Policies", dalm Christophc Bellmmn, Graham Dutfield, Ricardo Mslcndez Ortiz (eds), Trading in

Knowledge, Development Perspective on TRIPS, Trade and Sustainohility, lntem tional Centre for Trade

and Sustainablc Development (ICTSD), h. 209.

23Sam Ricketson, Megan Richardson (2005), Intellectual Property : Cases, Material ard Commentty,
LexisNexis Butterworths, 2005, h. 5 .

15

producls of their creative or intellectual effort".2a Menurut Justin Huges, a universal

definition of intellectual property might begin by identi/ying tt as nonphysical property

which stems from, is identi/ied as, and whose value is based upon some idea or ideas.25

Dengan kata lain, HKI merupakan hak yang sifatnya non isik yang bera.sal atau

didasarkan pada ide. Ivlenurut William Van Caenegem, ide tidak ada artinya dalam

kaitannya dengan HKI, narnun dampaknya akan berbeda ketika ide tersebut diekpresikan

atau ditulis.25 Oleh karena ihr, menurut Stephan N. Kinsella HKI merupakan hak pada

benda tidak berwujud yaitu ide yang telah diekspresikan (Hak Cipta) atau ide yang

diimplementasikan pada kegiatan praktis (Paten)." HKI tidak hanya melindungi ide

semata, melainkan abstraksi ide yang diwujudkan pada sesuatu yang bersifat fisik, konkrit

atau berwujud, sebagaimana dikemukan oleh Peter.D.Rosenberg "a fundamental principle

common to all gmres of intellectual property is that they do not carry any exclusive right

in mere abslract ideas. Rather, their exclusivity touches only the concrete, tangible, or

physical embodiment of an abstraction."zs Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dale

2a Anne Fitgerald, Brian Fitzgemld, Intellectual Property in Principle, Law Book co, NSW, Australia,

h.12.

25 Justin Hugcs (19S8), "The Philosophy oflntellecual Property"' Geo. L.J. 287, Yol.77, Descmber

h.294.

26william vancacncgem(2006), IntellectualProperly,LsxisNexisButterworths,Australia, h.16.

27 Stephan N Kinsella, Op.Cit ,h.3.

28 Peter.D. Rosenberg (1985), Patent law Fundmental,ClarkBroadman Intcllectual Propcrty Librily,
dikutip dari Justin Huges, Op.Cit, h.295.
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A.Nance bahwa intellectual property may be defineci as embracing rights to novel idea,c as

contained in tangible products of cognitive e-ffort."2e

Secara tradisional, pada awalnya istilah HKI (intellectuctl property righ) berkaitan

dengan hak pada karya sastra dan seni yang dilindmgi oleh Hak Cipta, yang berbeda

dengan kekayaan di bidang perindustrian (industrial property) yang meliputi Merek,

Paten, dan Desain Industri.30 Hal yang sama diuraikan oleh Jill Mc Keough bahwa istilah

HKI pada awalnya merujuk pada hak yang ditujukan untuk melindungi keasi seni dan

sastra, namun dalam formulasi moderen HKI tidak hanya bidang seni dan sastra,

melainkan juga di bidang industri atau kornersial." Ruang lingkup kekayaan di bidang

industri tersebut dapat dilihat dalam Konvensi Paris yang menyebutkan bahwa: the

protection of industrial property has as its obiect Patents, utility models, industrial

designs, trademarks, service marlts, trade namas, indication of source or appellation or

origin, and the representalion ofunfair competition.32 The Agreement on 1'rade-Related

Aspect of Intellectual Property Riglrrs (TR.IPS) membagi kategori HKI menjadi Hak

crpta dan Hak Terkait, Merek, Indikasi Geografis, Desain Induski, Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu, Perlindungan Informasi Rahasia, Kontrol Persaingan Curang pada

" Dale A.Nunce (1990), 'Toreword : Owning Ideas, "in Slrnposium Intellcctual Property"' Haruard

Journal oflaw & Public Policy /3, No3, Summer, h. 757.

30 Anne Fitzgerald, Brian Fitzgerald, Op.Cit,h, 6.

t' Jill Mc Keough, Kathy Bowrey, Phillip Griffith (2004), Intelleclual Property : Commentary and

Material, 3th edition, Law Book Co., Australia, 2004, h.3.

32 Article I Paris Conventionfot the Protection oflndustr'al Property 188j.

t'7

Kontrak Lisensi.33 Hal ini menunjukkan bahwa salah satu bidang HKI adalah Indikasi

Geografis yang melindungi suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang

karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alan4 faktor manusia, atau kombinasi

dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang

dihasilkan @asal 56 Ayat (l) Iru l5/2001).

Selanjutnya, menurul Howkins3a, industri laeatif berasal dari kreativitas individu,

ketrampilan dan bakat, serta berpusat pada eksploitasi HKI dan keaslian atau originalitas

seni/keindahan. Berdasarkan penelitian Rick Wenting,3s industri keatif didominasi oleh

rancangan busana (fashion design) dan produk kerajinan. Oleh karena itu dengan

melindungi produk kerajinan, maka pertumbuhan industri kreatif akan dapat ditingkatkan.

Keraiinan Ratik dengan karakter unik dan khas yang dipengaruhi lingkungan

sekitar/lingkungan geografis yang dilindungi dalam Indikasi Geografis sebagai salah satu

bagian dari HKI diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif.

Menurut Rangnekar,36 dalam perdagangan internasional, di samping harga yang

kompetitif, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi

mutu produk. Produk yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banl'ak

r! Anne Fitzgerald, Brian Fitzgerald, Op.Cit'h.S.

ra Howkins, J. (2001), The Creative Econonty: How People Make Money From ldeas. London, Allen

Lanc.

rs Rik Wenting (2OOB), The Evolution of Creative Industry, Faculty of GeoSciences, Utrccht

University, h.14.

36Dwiien Rangneka(2003), 'Geographical Indicalions: A Review ofProposals At The TRIPs Council:

Extending Article 2-3 to Produots OtheiThm Wines And Spirits', Issue paper No 4, UNTAD-ICTSD' June,

h. 17.
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dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di pasar internasional. Ciri khas dari

suatu produk bisa disebabkan karena faktor geografis, keadaan tanah dan iklim yang khas

dari daerah penghasil atau faktor budaya masyarakat setempat. Ciri khas dari produk itu

dilindungi oleh Indikasi Geografis yang menrpakan tanda pada produk yang mempunyai

kualitas, ciri khas atau reputasi yang berkaitan dengan daerah asalnya. Produk tersebut

mendapatkan ciri khas, kualitas dan reputasinla dari tempat tersebut, sehingga ada

koretasi antara produk tersebut dengan tempat produksi asalnya.3T

D. Public/Government Inverventio n

Perlindungan Indikasi Geografis sangat tergantung pada peran dan intervensi

pemerintah daerah melalui kebijakan dan regulasi daerahnya. Menurut Dwijen Rangnekar,

peran dan intervensi Pemerintah Daerah sebagai lembaga publik diperlukan karena public

intervension dalam melindungi Indikasi Geografis mempunyai fungsi strategis sebagai

berikut38:

a. preserving the freedom of all producers in the !"egion to use the geographical
indication, provided they comply with the established requirements for that
purpose;

b. preventing abuses or illegal uses of the indication, including non-confonnity of
products with norms, a lask that generally rests with (regional or local)
governments;

c. enforcing the rights domestically and inforeign countries, either by the producers
themselves or through the government.

31Ibid.

38lbid.

l9

Intervensi dan fungsi Pemerintah Daerah dalam melindungi industri kreatif di

bidang kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis dapat dikategorikan dalam tiga tahapan

yaitu pertam4 tahap persiapan perolehan hak Indikasi Geografis untuk produk-produk

unggulan daerah seperti membuat buku spesifikasi produk unggulan dan pembuatan

aturan penggunaan/pengawasan Indikasi Gcografis sebagai salah satu syarat pendaltaran.

l(edua, akan diteliti fungsi dan kebijakan Pemerintah Daerah membantu

mendaftarkan Indikasi Geografis untuk produk unggulan daerah. Intervensi ini penting

karena untuk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, produk unggulan daerah

harus didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Tanpa ada pendaftaran,

tidak ada perlindungan Indikasi Geografis sehingga Indikasi Geografis bisa bebas

digunakan pihak asing. Keharusan adanya pendaftaran ini ditegaskan dalam Pasal 56

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar

permohonan yang diajukan oleh
a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang

bersang.Lutan, yang tertliri atas :
t) pihak yang mengusdhakan barang yang merupakan hasil alam atau

kekayaan alam;
2) produsen barang hasil pertanian;
3) pembuat barang-barang keraiinan tangan atau hasil industri; atau

4) pedagang yang meniual barang tersebut;
b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
c. lrelompok lrot sumen barang tersebut.

Ketiga, perlu dilakukan kajian tentang fungsi dan kebijakan Pemerintah Daerah

dalam melakukan pengawasan mutu dan ciri khas produk kerajinan Batik dalam rangka

menjamin ciri khas dan mutu unggul produk produk unggulan. Pengawasan mutu dan ciri

khas ini penting untuk tetap menjaga agar perlindungan Indikasi Geografis untuk produk-

I

I

I

l

I

l
I

I

l

I

I

I

I
I

I

I

I

I



20

produk unggulan tetap melekat karena sifat perlindungan Indikasi Geografis itu selamanya

tanpa batas waktu asalkan mutu dan ciri khas yang melekat pada produk-produk unggulan

tersebut tetap ada.

Berdasarkan fungsi dan kebijakan pemerintah Daerah yang telah dan

seharusnya dilakukan dalam melindungi produk kerajinan Batik serta dengan

membandingkan pada pola kebijakan di daerah lain, akan diformulasikan model kebijakan

proteksi Indikasi Geografis yang efektifdan efesien dalam melindungi dan mendukunag

pertumbuhan industri keatif di bidang kerajinan Batik di Jawa Timur. Model kebijakan

ini akan direkomendasikan kepada Pemcrintah Daerah Jawa Timur untuk menata dan

membuat kebijakan perlindungan bagi industri keatif di seltor kerajinan Batik yang

berbasis Indikasi Geografi s.

Selanjutnya, untuk menghindari sengketa antar pemerintah daerah berkaitan

dengan produk unggulan, maka perlu dilakukar kajian tentang harmonisasi kebijakan

regulasi daerah antar pemerintah daerah. Poterrsi scngketa antar pemerintah daerah

kemungkinan akan te{adi karend ada beberapa produk unggulan yarrg mempunyai

kesamaan dengan daerah lain, atau produk unggulan tersebut tumbuh diantara dua daerah

yang bisa menimbulkan benturan antar Pemd4. sehingga dengan koordinasi atau

harmonisasi kebijakan desentralisasi dapat dihindari benturan, konflik atau sengketa yang

timbul akibat pengelolaan produk unggulan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Untuk itu, melalui penelitian ini akan dicari formulasi yang tepat tentang model kebijakan

perlindungan dan pengembangan industri kerajinan Batik yang dilakukan oleh pemerintah

daerah, termasuk format koordinasi atau harmonisasi kebijakan atau regulasi antar

2t

pemerintatr daerah dalam menata ditn m,:lindungi produk unggulan daerah melalui skema

Indikasi Geografis.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

l. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan teori/konsep (conceptual approach),

dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar untuk

menganalisa rumusan masalah yaitu perundang-undangan yang berkaitan detrgan Indikasi

Geografis dan Industri Kreatif yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek yang di dalamnya mengatur Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 5l

Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis serta Instruksi Presiden ltlomor 6 Tahun 2009

Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk

menelaah konsep Indikasi Geografis, industri kreatifdan kerajinan Batik,

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan

konsep yang dikemukakan oleh Dwijen Rangnekar mengenai arti pefiing public

intervewion dalam melindungi Indikasi Geografis. Konsep ini terutama digunakan untuk

menganalisa kebijakan pemerintah dan peran Pemcrintah Daerah sebagai public

intervension dalam melindungi dan meningkatkan pertumbuhan industri di sektor kerajinan

batik melalui Indikasi Geografis. Selain itu, digunakan konsep yang dikemukakan oleh

Daphne Zografos3e yang menyatakan bahwa perlindungan Indikasi Geografis dapat

meningkatkan pertumbuhan industri kreatif melalui peningkatan output produksi dan nilai

tambah produk. Konsep ini digunakan sebagai dasar pijakan dalam menganalisa tentang

kontribusi perlindungan Indikasi Geografis bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan perlindungan Indikasi

Geografis berikut kebijakan dan langkah nyata yang telah dilakukan oleh beberapa

pemerintah daerah lain dalam rnelindungi produk unggulan daerah yang umumnya untuk

produk pertanian dan perkebunan seperti perlindungan Indikasi Geografis untuk kopi Gayo,

Kopi Kintamani, Lada Muntok, Ukiran Jepara, dll. Pendekatan komparatif ini digunakan

untuk menyimpulkan bahw.r kerajinan Batik juga perlu dilindungl melalui Indikasi

Geografis. Dalam rangka melakukan pendekatan komparatif tersebut, dilakukan peneiitian

di Bangkalan, sumenep, Semarang, Kendari, dan Pekanbaru karena ketiga daerah tersebut

telah berhasil mengembangkan produk unggulan daerah berbasis Indikasi Geografis'

ponelitian komparatif di ketiga pemerintah daerah tersebut ditujukan untuk mengillrtbil

model yang rlikembangkan di daerah tersebut untuk diadopsi dan diadaptasikan dongan

model kebijakan Pemerintah Daerah Jatim dalam melindungi produk kerajinan Batik dalam

skema Indikasi Geografis

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian tahun kedua meliputi adalah penelitian di

Pemerintah Daerah Jawa Timur, khususnya Pemprov Jawa Timur berkaitan dengan peran

dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam melindungi industri kreatif di sektor

kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis. Selanjutnya dilakukan penelitian di Madura
3e Daphnc Zografos (20O&), Loc.Cit.
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@angkalan/Tanjung Bumi dan Sumenep) mengingat Batik yang dihasilkan oleh daerah ini

memiliki kekhasan tersendiri yang berpotensi untuk dilindungi melalui Indikasi Geografis.

Selain itu, untuk melakukan studi komparasi mengenai peran dan kebijakan pemerintah

daerah lain di luar Jawa Timur yang telah berhasil mengembangkan perlindungan Indikasi

Geografis dalanr meningkatkan pertumbuhan industri kreatif, maka perlu dilakukan

penelitian di Semarang, Kendari dan Pekanbaru r;rengingat daerah tersebut telah berhasil

mengembangkan produk unggulan daerah berbasis Indikasi Geografis.

Penelitian juga dilakukan di Jakarta di Digen Hak Kekayaan Intelektual (Di{en

HKI) sebagai perumus kebijakan Indikasi Gco;yafis dan lembaga yang menerima

pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis. Selanjutnya dilakukan penelitian di

Direklorat Kerjasama dan Perdagangan Internasional dan Kementriarr Perdagangan, serta

dan Perindustrian berkaitan dengan kebijakan kemerLtrian tersebut dalam meningkatkan

pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas

produk unggulan yang berbasis, Indikasi Geografis. Penelitian juga dilakukan di

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka mengetahui perkembangan

dan pertumbuhan ekonomi kreatif serta menelaah kebijakan pemerintah dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi keatif.

3. Bahan (Hukum) Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi segala

peraturan perundang-undangan terkait dengan Indikasi Geografis, Industri/Ekonomi Kreatif

termasuk Batik. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi hukum yang

meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, karya ilmiah berfokus pada

pengkajian Hak Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis, kajian pada industri

kreatif, termasuk batik.

4. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan. Tahap pertama

berupa inventarisasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bertolak dari bahan hukum primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya

penelitian ini menggunakan metode snow ball dengan menggunakan sistem kartu (card

system).ao

Prosedur pengumpulan bahan hukum iihksaoak* dengan melakukan

inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan rumusan

masalah penelitian. Tehnik pengumpulan bahan hukum juga dilengkapi dengan wawancara.

Ieknik wawan cara yang dipilih adalah semi structured interviewing yaitu menggunakan

panduan pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dan

memperluas pertanyaan <lisesuaikan dengan kondisi lapangan.al Untuk melengkapi

wa\r'ancara akan dilakukan Fontm Group Discussion (FGD) yang berguna untuk

mengecek silang kebenaran-kebenaran korespondensi. Responden yang dipilih terutama

a0 Merrurut Terry Hutchinsorr sistem kartu merupakan sistem yang ia (old-fashioned) narowr

merupakan metode efettif dalam mengorganisasikan dan mencatat penelitian. Terry Hutchinson (2001),

Researching and Writing in Law,Thomson Legal & Regulatory Limited, Sidney, h.22.

o' Alan Bryman (2004), "structured Interwiewing", Social Research Methods, Oxford University

Press, h. 126.
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adalah Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah di Jawa Timur, Semarang, Kendari,

Pekanbaru dan Madura. Di{en Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sebagai penrmus

kebijakan Indikasi Geografis, Direktorat Kerjasama Dan Perdagangan Internasional,

Kementrian Perdagangan dan Perindustrian yang berkepentingan atas ekspor produk-

produk daerah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga dijadikan responden.

Setelah dilakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, tahap selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif melalui metode

penafsiran dan analogi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menghasilkan

kesimpulan yang sifatnya preskriptif.
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5. Bagan Alir Penelitian:

InpuUTahnpan

Output penelitian

Lokasi dan Responden Indikator Capaian

Model Proteksi
Indikasi
Geografis
Indikasi

3

Fungsi Pemprov dan Pemda

melindungi lndustri Kreatif di
bidang Kerajinan Batik berbasis

Indikasi Geografis

Fungsi dan peran

aktif Pemdapada
proteksi Indikasi di

level :

a. Persiapan
b. Pendaftaran
c. Pengawasan

Kebijakan Pemprov dan

Pemkot/Pemkab melindturgi
Industri Kreatif di bidang

Kerajinan Batik berbasis lndikasi
Georafis

Kebijakan
mengenai proteksi
Indikasi di level :

a. Persiapan
b. Pendaftaran
c. Pengawasan

- Survei lapangan ke
Pemprov Jatim, Pemda

Bangkalan, Sumenep,
Semarang Kendari dan

Pekanbaru
- studi kepustakaan
-survey lapangan
-FGD

-Survei di Ditjen HI(I,
Kementrian Perdagangan

danPerindustrian,
Kementrian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.
-Studi kepustakaan

-FGD

Model Proteksi lndikasi
Geografis yang mendukung

pertumbuhan industri kreatif di
bidang kerajinan Batik

Tahun ke:2

Rekomendasi
Model Proteksi lndikasi

Geografis
Untuk Kerajinan Batik

Rumusan Kebijakan PublikPublikasi llmiah

Buku Jumal Ilmiah
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pelaku industri kreatif. Batik yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan

banyak dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di domestik maupun pasar

intemasional. Selain itu, dengan peningkatan pertumbuhan industri kreatif sektor

kerajinan Batik, akan menciptakan lapangan kerja di daerah yang menghasilkan kerajinan

Batik berbasis Indikasi Geografis karena produk yang dilindungi Indikasi Geografis

memiliki reputasi dan kualitas yang tinggi yang banyak dicari oleh konsumen sehingga

permintaan atas barang tersebut meningkai sehingga tentunya dibutuhkan banyak tenaga

ke{a untuk bisa memasok produk yang untuk memenuhi permintaan konsumen.

Dengan harga jual dan nilai ekonomi yang meningkat nantinya akan

berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat daerah setelnpat karena akan

semakin banyak perajin atau penguasaha lokal yang akan mengeluti usaha pada

kerajinan Batik sehingga akan ada peningkatan lapangan kerja, peningkatan tr,endapatan,

pengembangan wilayah dan wisata daerah setempat, penguatan ekonomi wilayah' serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat. lr8 Kese;ahteraan masyarakat setempat akan

meningkat karcna akan ada penciptaan lapangan ke'ja di daerah penghasil kerajinan

Batik yang berpotensi dilindungi Indikasi Geograis akibat semakin meningkatnya

permintaan atas produk yang memiliki rcJutasi dan kualitas yang tinggi sehingga

dibutuhkan banyak tenaga kcrja untuk bisa memasok l)rt rduft y6nt diinginkan.

rr8 Direklorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Ioc. Cil.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Hasil penelitian ini juga akan dipublikasikan di jurnal "Mimbar Hukum" yang

merupakan jumal nasional terakeditasi dari Universitas Gajah Mada. Selain itu, hasil

penelitian ini juga akan dipublikasikan ke "International Journal of Indonesian Studies

dan International Journal of Private Zaw" meskipun saat ini masih dalam taraf

proofreading.

Tim penelitijuga berencana membukukan hasil penelitian ini dalam satu naskah

buku teks yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi baik untuk kepentingan akadernis

maupun untuk kepentingan praktis. Buku tersebut nantinyajuga akan didaftarkan sebagai

Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta.

Selain itu, hasil dari penelitian ini akan disampaikan sebagai rekomendasi

kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan atau peraturan daerah mengenai

perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan daerah.



BAB VtI

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

A. Kebijakan Publik daerah dalam melindungi industri kreatif bidang kerajinan Batik

dilakukan melalui tiga aspek yaitu pertama, aspek hukum dalam bentuk aktivitas

pemerintah yang bersifat legislative and regulatory untuk menjamin pengakuan

dan perlindungan hak kolektif yang melekat pada Indikasi Geografis yang

diberikan ke suatu wilayah tertentu. Kedua, kebijakan pembangunan wilayah yang

terintegrasi yang mendukung upaya pemangku kepentingan dalam melindungi

Indikasi Geografis dan menjamin kualitas produk Indikasi Geografis melalui

berbagai fase dari lingkaran kegiatan penjaminan mutu atau kualitas produk.

Keiiga, kerangka kelembagaan (institutional framework) dengan mendorong

terbentuknya kelembagaan dalam melindungi dan menjamin kualitas produk

Indikasi Geografis.

B. Fungsi Pemerintah Daerah dalam melindungi industri kreatif di bidang kerajinan

Batik berbasis Indikasi Geografis dapat dikategorikan dalam tiga tahapan yaitu

pertama, fungsi pemcrintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan tengaturan

mengenai Indikasi Geografis. Kedua, fungsi Pemerintah Daerah rembantu

oa.
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mendaftarkan Indikasi Geografis untuk produk unggulan daerah. Ketiga, fimgsi

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan mutu dan ciri khas produk

kerajinan Batik dalam rangka menjamin ciri khas dan mutu unggul produk produk

unggullan karena sifat perlindungan Indikasi Geografis itu selamanya tanpa batas

wahu asalkan mutu dan ciri khas yang melekat pada produk-produk unggulan

tersebut tetap ada.

C. Model kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah meliputi kebijakan

ditahap identifikasi, kualifikasi, remunerasi dan reproduksi. Pada tahap identifikasi

dilakukan melalui penetuan karakter dari produk Indikasi Geografis dan potensinya,

identifikasi produk berikut potensinya serta aspek hukum dan kerangka

kelembagaan dalam melindungi reputasi produk Indikasi Geografis. Pada tahap

l:ualifikasi, kebijakan dilakukan dengan melalui penelitian, membangun proses

partisipasi, megelaborasikan aturan produksi, serta prosedur nasional untuk proteksi

dan pengakuan Indikasi Geografis. Pada tahap remunerasi, kebijakan dilakukan

dengan memberikan insentif untuk perlindungan Indikasi Geografis. Pada tahap

reproduksi, kebijakan dilakukan dengan menelaah akibat dari sistem Indikasi

Geografis dan menjamin keberlanjutan dari aturan yang melindungi Indikasi

Geografis.

t
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2. SARAN

Pemerintah daerah perlu meningkatkan fungsinya dan mengen,bangkan kebijakan

mengenai perlindungan dan pengakuan produk unggulan melalui sistem Indikasi

Geografis, termasuk untuk kerajinan Batik mengingat belum banyak pemerintah

daerah yang membuat aturan dan kebijakan publik mengeni perlindungan Indikasi

Geografis. Dengan adanya kebijakan publik yang secara .khusus melindungi

produk unggulan Indikasi Geografis, diharapkan meningkatkan peran produk

dalam meningkatkan pertumbuhan induski krectif dan pembangunan ekonomi

daerah.
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