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Dilema Indikasi Geografis Indonesia 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan warisan 

budaya yang tersebar di berbagai daerah. Tidak sedikit dari produk-produk tersebut 

yang memiliki kualitas dan karakteristik khas yang terkait dengan asal daerahnya 

sehingga memiliki potensi Indikasi Geografis yang cukup besar. Menurut pasal 1 ayat 6 

UU nomor 20 tahun 2016, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan 

daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis 

termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut 

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk 

yang dihasilkan.  Pembentukan kerangka hukum terkait Indikasi Geografis di Indonesia 

sudah mulai dilakukan sejak tahun 2001 dengan melibatkan konsultan internasional dan 

pakar nasional dari badan pemerintah maupun perguruan tinggi (Durand&Stephane, 

2017). Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hingga September 2018 

Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Indonesia berjumlah 63 produk yang terdiri 

dari 57 produk asal Indonesia dan 6 produk asal luar negeri. Jumlah tersebut masih 

belum signifikan dibandingkan jumlah produk yang berpotensi Indikasi Geografis. 

Tindak lanjut dalam penegakan perlindungan produk yang telah tersertifikasi dan 

mendapatkan label Indikasi Geografis pun belum maksimal. Hal ini mengindikasikan 

adanya permasalahan yang menyebabkan penerapan perlindungan Indikasi Geografis di 

Indonesia menjadi terkendala. 

Analisis akar masalah yang menyebabkan terkendalanya penerapan 

perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia sangat penting dilakukan untuk 

menentukan solusi agar Indikasi Geografis dapat diaplikasikan secara efektif untuk 

melindungi produk-produk lokal yang menjadi aset daerah mengingat perlindungan 

internasional tidak bisa didapatkan tanpa perlindungan dari negara asal. Kebutuhan akan 
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perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Hal 

ini karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal produk-produk yang 

dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Apabila produk-produk tersebut dapat 

dikembangkan dan dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah 

bagi masyarakat lokal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kekuatan ekonomi 

negara.  Perlindungan Indikasi Geografis juga penting dilakukan untuk mencegah 

pemalsuan dan pelanggaran lainnya. Sejumlah pelanggaran terhadap potensi Indikasi 

Geografis Indonesia sebelumnya telah beberapa kali terjadi, salah satunya kasus yang 

terjadi pada Kopi Gayo. Pada tahun 1999, salah satu perusahaan Belanda mendaftarkan 

produk kopi dengan merk dagang “Gayo Mountain Coffee” sehingga pihak lain tidak 

boleh menjual kopi dengan nama “Gayo” di Belanda, termasuk Indonesia yang 

merupakan asal dari Kopi Arabika Gayo. Hal ini sangat disayangkan karena nama 

“Gayo” telah memiliki reputasi yang membuat willingness to pay dari konsumen 

menjadi lebih besar. Untuk mencegah kasus serupa terjadi pada produk yang berpotensi 

Indikasi Geografis lainnya, perlindungan Indikasi Geografis menjadi sangat penting. 

Oleh karena itu, permasalahan yang menyebabkan penerapan perlindungan Indikasi 

Geografis di Indonesia menjadi terkendala perlu dianalisis agar perlindungan Indikasi 

Geografis di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan 

menganalisis kendala dan masalah yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan 

perlindungan Indikasi Geografis. Namun penelitian-penelitian tersebut baru sebatas 

mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang spesifik di daerah tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut pada artikel ini disampaikan hasil analisis akar masalah dalam 

penerapan Indikasi Geografis di Indonesia berdasarkan data-data dari penelitian 

terdahulu sehingga dapat ditentukan alternatif solusinya.  

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Daerah 

Produk 

(Status 

pendaftaran 

IG) 

Hasil Penelitian 

1 Suradiyanto 2005 Samarinda, 

Kalimantan 

Timur 

Sarung 

Samarinda 

(Belum 

terdaftar) 

Tidak terdapat wadah yang 

menyatukan para pengrajin 

sehingga produk belum 

mendapatkan perlindungan 

IG. 
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No Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Daerah 

Produk 

(Status 

pendaftaran 

IG) 

Hasil Penelitian 

Pemerintah cenderung 

pasrah terhadap 

pelanggaran IG. 

2 Afra R. 2009 Pontianak, 

Kalimantan 

Barat 

Lidah Buaya 

Pontianak 

(Belum 

terdaftar) 

Elemen-elemen dalam 

Sistem IG masih bekerja 

secara parsial  dan belum 

membentuk sistem yang 

komprehensif. 

3 Bambang K 2010 Lombok Barat, 

NTB 

Gerabah 

Banyumulek, 

dan Cerocot 

(Belum 

terdaftar) 

Kurangnya antusiasme 

masyarakat untuk 

mendaftarkan produk 

berpotensi IG karena 

pemahaman tentang IG 

yang rendah. 

4 Mariana 

M.G. 

2012 Kec. Lasem, 

Kab.Rembang,  

Jawa Tengah 

Batik Tulis 

Lasem 

(Belum 

terdaftar) 

Pengrajin tidak 

menganggap IG sebagai 

hal yang penting. 

Buku Persyaratan dianggap 

menyulitkan sehingga 

penekanan saat ini lebih ke 

pendaftraan hak cipta dan 

merk. 

Antusiasme masyarakat 

semakin berkurang karena 

adanya biaya yang 

ditimbulkan dalam 

pelaksanaan perlindungan 

IG. 

5 Mariana 

M.G. 

2012 Kintamani, Bali Kopi Arabika 

Kintamani 

(Sudah 

terdaftar) 

Tidak semua pengusaha 

menyadari pentingnya 

penyebutan IG pada 

kemasan setelah produknya 

melalui seleksi dan 

memenuhi syarat IG. 

Biaya sosialisasi, 

pembentukan organisasi 

petani, dan pembuatan 

Buku Persyaratan dirasa 

cukup berat oleh petani. 

6 Mariana 

M.G. 

2012 Gayo, Aceh Kopi Arabika 

Gayo (Sudah 

terdaftar) 

Tidak ada anggaran khusus 

dari pemerintah untuk 

membantu LMPKG dalam 

pengembangan organisasi 

dan pemeliharaan mutu 

produk. 

7 Asma 

Karim dan 

2016 Pulau Buru, 

Maluku 

Minyak Kayu 

Putih Pulau 

Kurangnya pemahaman 

dan perhatian pemerintah 
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No Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Daerah 

Produk 

(Status 

pendaftaran 

IG) 

Hasil Penelitian 

Dayanto Buru (Belum 

terdaftar) 

daerah terkait IG. 

8 Norma L.K 2017 Sleman, DIY Jambu Air 

Dalhari 

(Belum 

terdaftar) 

Kurangnya kapasitas dan 

kuantitas SDM dalam 

penyusunan Buku 

Persyaratan. 

Kurangnya Dana Anggaran 

untuk sertifikasi IG. 

9 Lusi Y. 2017 Sleman, DIY Salak Pondoh 

Sleman 

(Sudah 

terdaftar) 

Belum adanya upaya 

hukum terhadap 

pelanggaran IG yang 

disebabkan kurangnya 

pengetahuan mengenai IG 

oleh masyarakat dan 

pemerintah daerah. 

 

Identifikasi Permasalahan 

Proses identifikasi permasalahan diawali dengan mengumpulkan informasi 

kendala-kendala yang terjadi di beberapa daerah yang telah dan belum melaksanakan 

perlindungan Indikasi Geografis. Sumber data yang digunakan yaitu hasil penelitian-

penelitian terdahulu. Adapun hasil penelitian yang digunakan sebagai data pada 

penelitian ini telah dijabarkan pada Tabel 1. Berdasarkan data tersebut, beberapa 

kendala yang teridentifikasi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis 

No Kendala Jumlah Persentase 

1 Masyarakat tidak memahami pentingnya IG 5 31% 

2 
Tidak ada tindakan pemerintah terhadap pelanggaran 

IG 
4 25% 

3 

Biaya sosialisasi, pembentukan organisasi petani, dan 

pembuatan Buku Persyaratan Indikasi Geografis 

dirasa cukup berat 
3 

19% 

4 Buku persyaratan dianggap menyulitkan 2 13% 

5 Tidak ada lembaga yang menyatukan produsen 2 13% 

 
16 100% 

Analisis Akar Masalah 
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Gambar 1. Diagram Pareto Terkendalanya Pelaksanaan Perlindungan IG di Indonesia 

 

 Berdasarkan diagram Pareto yang disajikan pada Gambar 1 di atas, dapat 

diketahui penyebab terkendalanya pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis dengan 

frekuensi tertinggi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya 

perlindungan Indikasi Geografis (31%). Namun, berdasarkan nilai kumulatifnya, tidak 

terlihat adanya kendala yang dominan terhadap kendala lainnya. Oleh karena itu, 

analisis dilanjutkan untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Faktor-faktor kendala 

pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diidentifikasi dari beberapa 

aspek antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi 

Geografis (lembaga yang mewakili masyarakat), dan hukum. Gejala yang menyebabkan 

kendala dari masing-masing aspek dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Ishikawa Terkendalanya Pelaksanaan Perlindungan IG di Indonesia 

 

 

 Berdasarkan diagram tersebut, akar masalah yang teridentifikasi menjadi 

penyebab terkendalanya pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia yang 

pertama adalah kurangnya rasa butuh (sense of need). Hal ini terlihat pada kendala 

masyarakat tidak memahami pentingnya Indikasi Geografis dan belum adanya program 

daerah yang merujuk pada upaya perlindungan Indikasi Geografis dari tindak 

pelanggaran. Kurangnya perhatian dan sosialisasi dari pemerintah daerah menyebabkan 

masyarakat lokal tidak memahami pentingnya Indikasi Geografis bahkan beberapa 

diantaranya sama sekali tidak mengetahui Indikasi Geografis itu sendiri. Dalam Forum 

Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) pada tahun 2016, Direktur Kerja Sama dan 

Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Parlagutan Lubis, 

S.H., M.H, menyampaikan bahwa secara budaya masyarakat Indonesia belum terbiasa 

mendaftarkan suatu produk sebagai kekayaan intelektual. Di samping itu, masyarakat 

belum terlalu memahami hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai HAKI.   

Akar masalah yang kedua yaitu kurangnya koordinasi. Hal ini terlihat dari 

beberapa kendala antara lain terbatasnya dana, kesulitan dalam penyusunan Buku 

Persyaratan, dan pemasaran yang belum satu pintu. Beberapa daerah sudah mempunyai 

aturan khusus terkait Indikasi Geografis yang tertuang dalam Otonomi Daerahnya. 

Beberapa diantaranya yaitu Aceh, DIY, dan Lombok. Namun, kurangnya dana anggaran 

menyebabkan adanya kendala dalam pelaksanaan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi 
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antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dalam hal 

penyusunan anggaran bantuan dana sehingga perlindungan Indikasi Geografis dapat 

dilaksanakan dengan lebih efisien. Demikian pula dalam hal penyusunan Buku 

Persyaratan yang melibatkan banyak pihak sehingga kerjasama dan koordinasi menjadi 

sangat penting. Tidak terhenti pada saat penyusunannya saja, koordinasi juga 

dibutuhkan dalam pelaksanaan untuk memastikan kemampuan unit pengelola dalam 

memenuhi ketentuan pada Buku Persyaratan seperti teknis produksi, pengolahan, dan 

pemasaran.  

 

Alternatif Solusi 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa alternatif solusi yang ditawarkan antara 

lain penyusunan kebijakan dan aturan di daerah sebagai wujud keseriusan akan 

perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah diharapkan memberikan perhatian 

khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui program 

sosialisasi, penyuluhan, dan penyediaan informasi terkait Indikasi Geografis. Dengan 

tumbuhnya kesadaran akan potensi produk Indikasi Geografis, upaya penguatan 

organisasi masyarakat atau kelembagaan tradisional akan semakin mudah dilakukan. 

Masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima dan melaksanakan perlindungan produk 

Indikasi Geografis dalam kerangka kelembagaan tradisional karena lebih sesuai dengan 

sistem dan nilai setempat sehingga memberikan rasa memiliki terhadap keseluruhan 

proses dan produk yang dihasilkan. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan yang 

menarik untuk meningkatkan antusiasme masyarakat seperti festival dan kompetisi 

sebagai ajang promosi potensi daerah. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi potensi 

alam dan warisan budaya dari masing-masing daerah yang berpotensi Indikasi 

Geografis. Selain itu, pemberdayaan produsen, pemberian bantuan teknis dan dana, 

serta penguatan akses dalam rantai pasok juga perlu dilakukan. Jaringan pemasaran 

khusus perlu dipertimbangkan, selain untuk membangun citra yang baik juga sebagai 

upaya pengawasan dari tindak pelanggaran. Indikasi Geografis merupakan hak kolektif 

sehingga dalam pelaksanaannya menuntut koordinasi dan kerjasama dari berbagai 

pihak, baik itu pemerintah, produsen, dan kelompok masyarakat itu sendiri (Karim & 

Dayanto, 2016).  
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