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Kata Pengantar

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas diselesaikannya Modul Indikasi Geografis sebagai salah satu pedoman untuk menjelaskan
mengenai cara pendaftaran dan pemanfaatan Indikasi Geografis
sebagai aset ekonomi bagi pemilik Indikasi Geografis yang akan
memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan devisa nasional. 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 dan
kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk
yang dihasilkan.
Telah banyak produk Indikasi Geografis Indonesia yang dapat
menembus pasar internasional dan diminati oleh konsumen di
negara lain. Sebagai contoh produk Indikasi Geografis Kopi Toraja
dan Ubi Cilembu diminati konsumen di Jepang. Ada juga produk
Indikasi Geografis Kopi Gayo, Garam Amed, Pala Siau, dan Lada
Putih Muntok yang diminati konsumen di negara-negara Uni Eropa.
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Adanya peluang pasar internasional produk Indikasi Geografis ini
tentunya akan memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan
nilai devisa negara.
Saat ini, masih banyak lagi potensi Indikasi Geografis Indonesia
yang belum dikembangkan dan didaftarkan untuk mendapat perlindungan di Indonesia dan di luar negeri. Salah satunya untuk
produk kopi, di mana Indonesia menjadi negara ketIga terbesar di
dunia untuk produksi kopi dengan persentase produksi 6,6% dari
produksi kopi dunia dengan perkiraan luas lahan perkebunan kopi
mencapai 1,3 juta hektar. Diperkirakan lebih dari 300 jenis kopi
yang ada di Indonesia, baik itu jenis kopi robusta, kopi arabika,
dan bahkan dikenal juga dengan jenis kopi liberika seperti Kopi
Liberika Tungkal Jambi dan Kopi Liberika Rangsang Meranti yang
sudah terdaftar di Indonesia sebagai Indikasi Geografis. Saat ini
baru 22 jenis kopi Indonesia yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Melihat kondisi ini tentunya ke depan masih banyak jenis
kopi yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
Permohonan dan sertifikasi Indikasi Geografis di Indonesia masih
menemui hambatan dan tantangan. Tantangan pertama adalah
penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang
dilindungi rezim Indikasi Geografis. Hal ini karena proses sertifikasi
produk Indikasi Geografis tergantung kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Masyarakat yang memiliki
potensi geografis masih belum banyak yang menyadari potensi
yang mereka miliki. Sehingga, harus ada upaya yang lebih gencar
untuk membantu masyarakat mencari potensi Indikasi Geografis di
daerahnya. Selanjutnya, setelah menemukan potensi Indikasi Geografis di daerahnya, tantangan pun belum selesai. Tantangan kedua berupa penyusunan buku persyaratan. Sebab, MPIG juga
seringkali kesulitan dalam mendefinisikan produk Indikasi Ge-
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ografis-nya untuk keperluan pendaftaran. Ini menjadi semacam
ujian bagi MPIG. Mereka harus menemukan potensi yang bisa
didaftarkan Indikasi Geografis-nya. Kemudian, mereka harus
mampu mendefinisikan secara teknis produk tersebut dalam buku
persyaratan. Diharapkan Modul Indikasi Geografis ini dapat membantu dan mendukung terhadap peningkatan jumlah pendaftaran
dan pemanfaatan Indikasi Geografis yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada State
Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam penyusunan Modul Indikasi
Geografis ini. Semoga Modul Indikasi Geografis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem Indikasi Geografis di Indonesia.
Terima kasih.
Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2018

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Dr. Freddy Harris, S.H., L.L.M, ACCS
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1.1.

Pengertian Indikasi Geografis (IG)

Definisi IG di Indonesia menurut Pasal 1 Ayat 6 UU No. 20 tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“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.”
Penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Nama

Produk

Kondisi
geografis
daerah asal

Reputasi,
kualitas dan
karakteristik
tertentu

Potensial
indikasi
geografis

(Diambil dari “ Proposal for a National GI Strategy”, 2016 – TCF and DJKI)

Mari kita pahami lebih dalam apa arti bagian-bagian dari definisi
di atas dalam praktiknya:

1. “IG adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu
barang dan/atau produk”
"Tanda" ini dapat berupa nama geografis lokasi, logo atau gambar,
atau kata atau nama tradisional (atau kombinasi dari keduanya),
yang dalam pikiran konsumen, dikaitkan dengan asal geografis di
mana suatu barang dan/atau produk tersebut diproduksi.
Modul Pelatihan Indikasi Geografis

3

Pendaftaran

Jika produk dari suatu komunitas dikenal dengan nama kota/kabupaten/wilayah, maka ini akan dianggap sebagai nama Geografis. Nama-nama geografis tersebut juga harus disertai dengan
nama produk untuk dapat disebut sebagai nama/tanda (misalnya
Kopi Arabika Gayo atau Garam Amed Bali).
Meskipun demikian, zona Geografis tidak selalu sesuai dengan
batas administratif yang terkait nama tersebut, tetapi harus lebih
mencerminkan kesatuan tertentu dalam hal sejarah produksi dan
" terroir" (lihat poin 3). Area ini mungkin mencakup area lebih luas
daripada "nama" atau sebaliknya, mungkin tidak mencakup seluruh wilayah administratif. Bordeaux, misalnya, adalah nama kota
di mana anggur dari daerah yang jauh lebih besar diperdagangkan,
tetapi menjadi nama untuk produk dari area jauh lebih luas, Sebaliknya, untuk memproduksi Kopi Arabika Kintamani Bali hanya
mungkin dilakukan pada area di atas 900 meter di atas permukaan
laut (mdpl) dari wilayah administratif Kabupaten Badung, Bangli,
dan Buleleng di Provinsi Bali. Tidak seluruh bagian dari wilayah
administratif ketiga kabupaten tersebut.
Jika suatu produk dikenal dengan nama atau kata-kata tradisional,
yang mungkin terkait dengan budaya atau komunitas lokal tertentu, dan bahwa konsumen mengaitkan kata/nama tersebut, hal
itu menunjukkan kebanggaan masyarakat terhadap barang
dan/atau produk yang mereka hasilkan. Hal ini misalnya terjadi di
Suku Tboli di daerah Danau Sebu - Mindanao atau nama Mandar
yang juga wilayah dan nama suku yang memproduksi kain tenun di
Provinsi Sulawesi Barat.

2. “barang dan/atau produk ”
Hanya barang dan/atau produk yang dapat diperdagangkan di
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pasar yang dapat didaftar sebagai IG. Sebagian besar produk pertanian atau kerajinan tangan, yang berasal dari tanaman atau
hewan seperti buah-buahan, buah olahan, madu, keju, kulit, mutiara, kain, dan lain-lain dapat dianggap dengan asal geografis,
maka tanda Indikasi Geografis mungkin adalah "nama tradisional".
Misalnya, Tnalak adalah kain tenun tangan buatan Filipina yang
diproduksi menjadi barang dan/atau produk. Barang dan/atau
produk yang diperoleh melalui penambangan, seperti batu akik,
permata, dan berlian juga bisa didaftarkan untuk mendapatkan IG.
Tanaman hidup dan hewan hidup tidak termasuk barang dan/atau
produk yang dapat didaftarkan untuk mendapat IG. Demikian juga
dengan semua jenis jasa/layanan dan barang yang tidak berwujud,
seperti pijat, kursus yoga, spa, dan lain-lain. Mereka tidak dapat
dilindungi sebagai IG.
Dalam IG, penggunaan kata “barang” dibedakan dengan kata “produk”. Contoh penggunaan nama barang dan/atau produk pada IG:

Barang

Produk

Kopi

- Biji kopi beras
- Biji kopi sangrai
- Kopi bubuk

Pala

- Biji pala dengan cangkang
- Biji pala tanpa cangkang
- Bubuk pala

Beras
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- Beras putih
- Beras merah
- Tepung beras
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3. "... karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor
alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya"
Hal tersebut berhubungan dengan konsep " terroir" (referensi
grafik di bawah). Terroir (kata dalam Bahasa Perancis) awalnya digunakan dalam sektor anggur. Namun, kata ini sekarang telah diadaptasi dalam Bahasa Inggris, yang berarti kombinasi faktor alam,
seperti tanah, iklim dan lingkungan, serta faktor manusia yang
memberikan karakteristik unik pada produk.
"Terroir"
Wilayah Geografis

Dimensi Fisik
Georafis - Faktor ALam

Dimensi Manusia
Sejarah - Kearifan Lokal

Karakteristik tanah,
iklim, tanah,
geomorfologi, dll.

Budaya, tradisi,
konteks sosial ekonomi

Kondisi bio-kimia

Praktik, teknik (kearifan
lokal)

Produk Khas
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- Faktor alam adalah jenis tanah, bentang alam, ketersediaan air,
ketinggian tempat, dan kondisi iklim, yang dapat mempengaruhi produksi/budidaya (tanaman, hewan) dan kualitasnya.
Misalnya, kopi yang tumbuh di dataran tinggi dan di tanah miring akan memiliki karakteristik berbeda dari kopi yang tumbuh
di dataran rendah dan di tanah datar.
- Faktor manusia adalah kearifan lokal (praktik dan teknik, termasuk pemilihan varietas tanaman) yang telah berkembang
dalam konteks budaya, sosial, dan ekonomi tertentu. Ini bisa
sangat mempengaruhi cara masyarakat mengelola tanaman,
hewan, atau memproses barang dan/atau produk mereka. Misalnya, jika kopi dipanen setelah matang, dia memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kopi yang dipanen
sebelum matang.
- Pengaruh faktor alam dan faktor manusia tersebut menghasilkan produk "khas" yang memiliki kualitas khusus unik dari
tempat asalnya, menyiratkan bahwa produk yang sama persis,
dengan karakteristik khusus yang sama, tidak akan dapat
diperoleh di lokasi lain.
Idealnya, suatu produk IG dipengaruhi oleh kondisi daerah asalnya
melalui kombinasi faktor alam (jenis tanah, iklim, air) dan faktor
manusia (jenis tanaman yang dipilih, metode produksi, metode
pengolahan, atau hubungan antarprodusen). Hal tersebut menyiratkan bahwa tidak mungkin menghasilkan produk yang persis
sama, dengan kualitas KHUSUS ini di tempat lain.
Namun, seperti yang dapat kita lihat dalam definisi IG, kata "ATAU"
menunjukkan bahwa produk dengan kualitas tertentu yang dipengaruhi "hanya" oleh faktor manusia atau "hanya" oleh faktor alam
juga dapat dilindungi sebagai IG.

Modul Pelatihan Indikasi Geografis
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Tidak mudah untuk menemukan barang dan/atau produk yang
hanya dipengaruhi oleh faktor alam, karena peran manusia pasti
tetap ada selama budidaya, pemanenan dan pengolahan.
Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa produk yang diperoleh
secara “liar” (langsung dari alam), atau produk yang ditambang
akan masuk dalam kategori dipengaruhi oleh faktor alam saja.
Suatu produk potensial IG mungkin juga hanya dipengaruhi faktor
manusia. Hal ini sering terjadi, misalnya, untuk beberapa produk
kerajinan (atau bahkan produk makanan olahan), yang bahan
bakunya diambil dari luar daerah. Contoh untuk Tenun Ikat Sikka,
di mana kapas yang merupakan bahan baku utama pembuatan
Tenun Ikat Sikka, tidak lagi berasal dari Sikka, tetapi harus didatangkan dari daerah lain.
Jika suatu produk potensial IG berada dalam situasi yang sama,
akan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa komunitas perajin telah mengembangkan suatu pengetahuan khusus, dari generasi ke generasi, yang menyebabkan munculnya kualitas dan
karakteristik khusus produk tersebut, dan bahwa produk tersebut
memiliki reputasi jelas sebagai "produk yang berasal dari area geografis tertentu”.
Akan jauh lebih sulit untuk membuktikan bahwa suatu produk
memiliki kualitas "khusus" ketika hanya mengandalkan pengaruh
faktor manusia karena faktor tersebut mungkin "berpindah"
melalui migrasi perajin/produsen. Oleh karena itu, untuk membuktikan hubungan dengan " terroir" dan perlindungan IG, mungkin
lebih baik untuk menunjukkan bahwa jaringan pelaku tertentu
(misalnya, kombinasi penenun dan ahli pewarna kain) adalah unik
dan tidak dapat ditiru, atau bahwa produk dikembangkan di
wilayah tersebut karena konteks historis (turun-temurun) atau
budaya tertentu. Misalnya, dalam kasus Tenun Ikat Sikka, pola
8
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yang digunakan dalam menenun mencerminkan lingkungan alam
dan budaya (termasuk agama).
Untuk menentukan apakah suatu barang dan/atau produk memiliki
potensi IG, adalah juga sangat penting untuk membuktikan bahwa
produk tersebut juga memiliki nama dan reputasi yang kuat.

4. "reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu tertentu
dari barang dan/atau produk yang dihasilkan"
Untuk dapat mengajukan perlindungan IG, suatu produk potensial
IG harus memiliki reputasi, kualitas khusus, dan karakteristik tertentu - yang disebabkan oleh pengaruh kondisi geografis daerah
asal produk tersebut.
Salah satu bentuk dari reputasi suatu produk adalah bahwa produk tersebut dikenal dan disebut dengan nama lokasi (daerah
asal, geografis atau nama tradisional) yang dalam pemahaman
konsumen mengindikasikan di mana produk tersebut diproduksi.
Hal itu biasanya menyiratkan bahwa produk tersebut telah diproduksi sejak "waktu yang lama" (di Uni Eropa keterkenalan ini biasanya muncul setelah suatu produk dikenal minimal selama 25
tahun), terkenal dan dihargai, dengan kata lain memiliki "reputasi"
bagi para pedagang dan konsumen (bisa lokal, nasional atau internasional).
Kualitas spesifik suatu produk, biasanya dikenal melalui citarasa,
tekstur, warna, dan komponen lain yang mudah dikenali.
Karakteristik suatu produk biasanya ditentukan dari karakteristik
fisik, karakteristik kimia, karakteristik organoleptik atau kandungan nutrisinya dll, tergantung pada jenis barang dan/atau produknya.
Modul Pelatihan Indikasi Geografis
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Jika suatu barang dan/atau produk memiliki reputasi sebagai produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, dan reputasi ini
sudah ada sejak lama, ada peluang besar bahwa barang dan/atau
produk tersebut juga memiliki kualitas khusus dan karakteristik
tertentu, maka kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan IG
juga cukup besar.
Ada kemungkinan suatu barang dan/atau produk memiliki kualitas
dan karakteristik khusus, tetapi tidak memiliki reputasi. Hal tersebut dapat terjadi karena kemungkinan kualitas khusus tersebut
tidak cukup unik untuk dihargai oleh konsumen. Peluang untuk
mendapatkan perlindungan IG menjadi lebih kecil dan pihak
berwenang dapat menolak permintaan pendaftaran IG tersebut.

Bagian tambahan:
5. Kedalaman historis (sejarah)
Reputasi suatu barang dan/atau produk dibangun dari waktu ke
waktu. Hal ini biasanya menyiratkan bahwa barang dan/atau produk tersebut telah ada selama periode waktu tertentu (telah cukup
dikenal). Jika suatu barang dan/atau produk merupakan barang
dan/atau produk baru, biasanya barang dan/atau produk tersebut
masih belum cukup memiliki reputasi berdasarkan pada kualitas
khusus/keunikannya, karena itu tidak dapat disebut sebagai Indikasi Geografis.

6. IG adalah hak kolektif
UU No. 20 tahun 2016 pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa:

10
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Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk
berupa:
1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; atau
3. hasil industri.
b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Perlindungan "Indikasi Geografis" adalah hak kolektif, diberikan
kepada semua pemegang hak "yang sah" atas reputasi IG yang
memungkinkan para pemegang hak untuk:
- terus menggunakan dan memanfaatkan reputasi yang dimiliki
(yang dibangun selama bertahun-tahun),
- melindungi reputasi dari penyalahgunaan oleh pemalsu dari
luar zona geografis, atau oleh produsen (termasuk dalam zona
geografis) yang menghasilkan barang dan/atau produk yang
berkualitas lebih rendah.
Karena merupakan inti dari IG, kami akan menjelaskan hal ini secara lebih rinci di Bab 2 dan Bab 4.
Para pemegang hak yang sah adalah semua pihak/pelaku di komunitas yang berkontribusi pada rantai nilai dari barang dan/atau
produk yang dianggap memiliki potensi sebagai IG (misalnya
petani dan pengolah) dan yang terus menghasilkan produk dengan
kualitas sesuai dengan reputasi barang dan/atau produk tersebut.
Permohonan untuk pendaftaran IG harus diajukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh sebuah lembaga atau organisasi.
Biasanya lembaga atau organisasi itu disebut Masyarakat PerlinModul Pelatihan Indikasi Geografis
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dungan Indikasi Geografis (MPIG) yang terdiri dari produsen, pengolah
dan pedagang, serta wakil dari Pemerintah Daerah setempat.
Jika suatu barang dan/atau produk hanya diproduksi oleh satu individu atau oleh satu perusahaan, maka barang dan/atau produk
tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Pemilik barang dan/atau produk tersebut harus mempertimbangkan
bentuk lain dari perlindungan kekayaan intelektual, misalnya
berupa merek dagang, atau ikut dalam standardisasi lain seperti
organik, fair trade, dan lain-lain.

7. Tidak bertentangan dengan hukum, etika, moral dan agama
Untuk diakui sebagai IG suatu barang dan/atau produk harus tidak
bertentangan dengan hukum, etika, moral dan agama. Misalnya
ganja dari Aceh, tidak akan pernah dapat didaftarkan sebagai IG
karena itu melanggar ketentuan hukum.

1.2.

Beberapa Contoh Barang dan/atau Produk
dengan Nama Geografis yang Tidak Dapat
Didaftarkan sebagai IG

Ada beberapa barang dan/atau produk yang juga menggunakan
nama geografis tetapi barang dan/atau produk tersebut tidak
(atau sudah tidak lagi) memiliki keterkaitan dengan daerah asal
geografisnya. Oleh karena itu barang dan/atau produk tersebut
tidak dapat lagi disebut dan dilindungi sebagai IG. Berikut ini
adalah contohnya:
A) Barang dan/atau produk yang menggunakan nama generik atau
"nama umum", misalnya Pisang Ambon dan Jeruk Bali. Dalam
hal ini nama lokasi di belakang nama produk (Ambon dan Bali)
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tidak mengacu pada tempat asal mereka, tetapi menerangkan
jenis produk. Di manapun jenis barang dan/atau produk ini ditanam atau diproduksi akan tetap disebut dengan nama tersebut. Nama-nama tersebut telah menjadi nama generik atau
nama umum .
B) Barang dan/atau produk yang menggunakan nama varietas dan
galur hewan, misalnya Ubi Cilembu, Mangga Indramayu, Domba
Garut, dan lain-lain. Dalam hal ini nama lokasi di belakang
nama produk menunjukkan varietas atau galur hewan . Meskipun Cilembu, Indramayu dan Garut menunjukkan nama
daerah, tetapi nama tersebut sudah digunakan sebagai nama
varietas atau nama galur hewan. Di mana pun ditanam atau
dipelihara, produk tersebut akan tetap disebut dengan nama
varietas atau nama galurnya.
Nama barang dan/atau produk yang generik, menggunakan
nama varietas tanaman atau nama galur hewan dapat digunakan sebagai nama IG dengan memberi nama tambahan dari
daerah penghasilnya. Misalnya Pisang Ambon Sukabumi, Jeruk
Bali Pamekasan, Ubi Cilembu Sumedang, Keju Domba Garut
Cianjur, dan seterusnya. Namun, kondisi lainnya juga harus
terpenuhi.
C) Barang dan/atau produk yang menggunakan nama yang bukan
nama daerah penghasil. Misalnya Duku Palembang di Sumatera
Selatan. Nama Duku Palembang tidak dapat digunakan sebagai
nama IG karena Palembang bukan daerah penghasil duku tetapi
daerah pemasaran utama duku. Barang dan/atau produk dapat
menjadi IG hanya jika komunitas produsen menempatkan nama
daerah produksi di belakang nama produk. Nama Duku Palembang tidak akan diterima, tetapi nama Duku Komering dapat
diterima, karena daerah penghasil duku dengan reputasi, kualitas dan karakteristik khusus yang terkenal di Sumatera Selatan adalah daerah Komering.
Modul Pelatihan Indikasi Geografis
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Berikut ini beberapa contoh nama IG yang sudah terdaftar, dapat
didaftar dan tidak dapat didaftar:

No

Nama Produk

Status IG

Penjelasan

1

Kopi Arabika
Gayo

Sudah terdaftar
sebagai IG

Kopi arabika dari Gayo memiliki
reputasi, kualitas, dan
karakteristik khusus

2

Ubi Cilembu

Tidak dapat
didaftar sebagai IG

Merupakan nama varietas

3

Ubi Cilembu
Sumedang

Sudah terdaftar
sebagai IG

Ubi Cilembu yang berasal dari
Sumedang memiliki reputasi,
kualitas, dan karakteristik
khusus

4

Ubi Cilembu
Wonosobo

Potensial untuk
didaftar sebagai IG

Hanya jika Ubi Cilembu yang
dihasilkan di Wonosobo dapat
dibuktikan memiliki reputasi,
kualitas, dan karakteristik
khusus

5

Pisang Ambon

Tidak dapat
didaftar sebagai IG

Pisang Ambon merupakan nama
generik atau nama umum

6

Domba Garut

Tidak dapat
didaftar sebagai IG

Domba Garut adalah hewan,
bukan barang dan/atau produk

7

Ganja Aceh

Tidak dapat
didaftar sebagai IG

Bertentangan dengan hukum

8

Duku Palembang

Tidak dapat
didaftar sebagai IG

Palembang di Sumatera Selatan
tidak memiliki duku berkualitas
baik, hanya merupakan daerah
pemasaran utama duku. Duku
terbaik di Sumatera Selatan
berasal dari daerah Komering

9

Duku Komering

Sudah terdaftar
sebagai IG

Duku yang berasal dari Komering
memiliki reputasi, kualitas, dan
karakteristik khusus

14
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1.3.

Mengapa Harus Mendaftarkan IG?

Jika suatu barang dan/atau produk dapat memenuhi definisi IG di
atas, mendaftarkan barang dan/atau produk tersebut sebagai IG
dapat memiliki banyak manfaat, baik untuk produsen maupun untuk masyarakat luas. Mendaftarkan produk sebagai IG juga
bermanfaat bagi konsumen, baik di dalam ataupun di luar negeri,
atau bagi para turis yang datang ke wilayah penghasil barang
dan/atau produk IG tersebut.

Manfaat bagi Produsen
Pendaftaran IG memberikan kesempatan kepada produsen untuk
membuktikan bahwa barang dan/atau produk yang berasal dari
wilayah geografis tertentu, memenuhi kualitas dan karakteristik
khusus. Produsen akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan
nama IG yang dilindungi hukum.
Perlindungan hukum tersebut akan melindungi barang dan/atau
produk IG dari barang palsu, yaitu produk serupa yang diproduksi
di luar kawasan IG atau diproduksi di dalam kawasan IG tetapi
dengan kualitas lebih rendah tetapi dipasarkan dengan menggunakan nama sama.
Pemalsuan bisa berdampak sangat buruk pada suatu barang
dan/atau produk, karena barang dan/atau produk palsu sering kali
lebih murah dan memiliki kualitas kurang baik. Barang dan/atau
produk palsu tidak memiliki kualitas dan karakteristik khusus
seperti barang dan/atau produk asli. (Lihat Bab 3)
Perlindungan IG berlaku selama reputasi, kualitas dan karakteristik
khusus dari barang dan/atau produk masih ada atau melekat pada
barang dan/atau produk tersebut.
Modul Pelatihan Indikasi Geografis
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Aturan IG atau Standar Operasional Prosedur (SOP), yang juga
merupakan bagian dari Dokumen Deskripsi, melindungi barang
dan/atau produk dari hilangnya kualitas dan karakteristik tertentu
tersebut. Karena produk IG harus memiliki reputasi yang didasarkan pada kualitas dan karakteristik khusus untuk memenuhi
syarat sebagai IG, maka para pelaku rantai nilai (atau pemegang
hak yang sah) dari barang dan/atau produk IG harus menetapkan
aturan produksi yang menggambarkan tatacara untuk menghasilkan barang dan/atau produk dengan kualitas tersebut. (Lihat
Bab 2)
Produsen harus mempertahankan kualitas dan karakteristik
khusus tersebut dengan mengikuti aturan yang mereka sepakati
dan tetapkan dalam SOP. SOP juga akan mencegah munculnya
teknik/praktik atau tatacara yang dapat melemahkan hubungan
antara barang dan/atau produk tersebut dengan daerah asal sehingga akan menghilangkan kualitas dan karakteristik tertentu
tersebut. Misalnya, produsen Tenun Ikat Sikka memutuskan bahwa
untuk mempertahankan kualitas dan karakteristik khusus, Tenun
Ikat Sikka harus ditenun dengan tangan (secara manual) sebagaimana tercantum dalam SOP mereka. Hal tersebut menyatakan
bahwa Tenun Ikat Sikka tidak dapat diproduksi dengan menggunakan mesin.
SOP juga membantu melestarikan sumber daya alam (varietas,
budi daya dan juga ekosistem lokal) yang berpengaruh dalam
kualitas dan karakteristik khusus barang dan/atau produk IG
tersebut.
Karena IG dimiliki dan dikelola oleh komunitas melalui organisasi
IG (MPIG), kepemilikan bersama IG (dan reputasinya) memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi bersama dalam mengomu-
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nikasikan (memasarkan) kualitas khusus (keunikan) dari barang
dan/atau produk tersebut. Hal ini akan memungkinkan komunitas
untuk berkomunikasi melalui cara-cara yang tidak dapat dilakukan
oleh produsen individual.
Pemerintah Daerah dapat juga menjadi bagian dari organisasi
MPIG, bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dukungan, dan pengawasan kepada MPIG. MPIG juga dapat
memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), atau kegiatan/proyek terkait.
Mengorganisasikan rantai nilai untuk mendapatkan IG merupakan
hal yang menguntungkan, karena rantai nilai yang terorganisir
memiliki solidaritas internal jauh lebih kuat dan akan bermanfaat
bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut.
Jika dikelola dengan baik, IG dan MPIG akan menghasilkan peningkatan permintaan dan memunculkan kesediaan konsumen untuk
membayar barang dan/atau produk IG tersebut dengan harga
lebih tinggi. Hal tersebut juga dapat menumbuhkan perlindungan
terhadap keberadaan tradisi atau kearifan lokal yang berkaitan
dengan barang dan/atau produk IG tersebut, serta keberlanjutan
sumber daya alamnya (varietas tanaman, budi daya dan ekosistem
lokal) yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan/atau produk tersebut.
Sebuah produk IG sering menjadi faktor penarik wisatawan untuk
datang ke suatu daerah, dan meningkatkan daya tarik daerah
tersebut. Barang dan/atau produk IG juga dapat bertindak sebagai
"duta" yang kuat untuk daerah penghasilnya.

Modul Pelatihan Indikasi Geografis
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Manfaat bagi Konsumen
Jaminan dari produsen dan organisasi IG kepada konsumen bahwa
barang dan/atau produk yang diberi nama dan logo IG memang
asli diproduksi di daerah tersebut serta memiliki kualitas dan
karakteristik khusus yang terkenal. Hal ini memungkinkan konsumen untuk tidak membeli barang dan/atau produk berkualitas
lebih rendah atau palsu.
Keputusan untuk memulai proses mendaftarkan suatu barang
dan/atau produk sebagai IG harus diambil bersama oleh produsen, pengolah dan pedagang dengan dukungan dari Pemerintah
Daerah melalui berbagai pertemuan dan diskusi.
Keputusan yang diambil tersebut akan menimbulkan konsekuensikonsekuensi tertentu pada produksi dan perdagangan barang
dan/atau produk tersebut. Dalam jangka panjang, pendaftaran IG
harus memiliki manfaat sebagaimana disebutkan di atas
(meskipun tidak ada jaminan yang pasti untuk itu). Dalam jangka
pendek, ada kebutuhan untuk melakukan investasi berupa
mendirikan organisasi IG (MPIG), menyusun Dokumen Deskripsi
dan menegosiasikan/mendefinisikan aturan dalam bentuk SOP
(dijelaskan dalam Bab 2).
Setelah IG disetujui, SOP harus diikuti oleh para pelaku rantai nilai
- yang berarti beberapa pihak mungkin perlu mengubah tata cara
kerja mereka atau bahkan melakukan investasi baru. Kepatuhan
terhadap SOP harus diperiksa (dijelaskan dalam Bab 4). IG juga
dapat mengubah pola perdagangan, dan dapat mengubah hubungan tertentu dalam rantai nilai, sehingga keputusan untuk
"mendaftarkan IG" tidak boleh dianggap sebagai keputusan remeh,
juga tidak boleh diambil tanpa partisipasi dari pelaku-pelaku
dalam rantai nilai penghasil barang dan/atau produk tersebut.
18
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1.4.

IG Di Dunia

Sistem IG dimulai di Perancis pada abad ke-19. Sistem tersebut
diberlakukan untuk melindungi produk-produk tertentu, dengan
karakteristik khusus dari daerah tertentu, agar tidak dipalsukan.
Sistem ini sekarang menyebar ke hampir 160 negara di seluruh
Eropa, Afrika, Asia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sebagian
besar negara ASEAN memiliki sistem IG "sui-generis"1 di tempat
(yaitu sistem Kekayaan Intelektual khusus untuk mengatur tentang
IG). Misalnya Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura
(meskipun yang terdaftar hanya IG asing), Laos dan, tentu saja, Indonesia. Myanmar sedang menyusun undang-undang IG dan Filipina, yang mengakui IG melalui hukum Merek Dagang, sedang
mengeksplorasi opsi hukum “ sui-generis”.
Sejak 1992, Uni Eropa (UE) secara keseluruhan memiliki sistem IG
yang mencakup semua negara anggota dan memiliki jumlah IG
terdaftar terbesar. Untuk saat ini, sistem IG di UE hanya mencakup
produk pertanian dan bahan makanan, tetapi Komisi UE saat ini
sedang mengerjakan sistem baru yang juga akan mencakup
barang-barang lainnya (kerajinan tangan, dll.). Swiss memiliki daftar IG untuk produk pertanian dan bahan makanan sejak 1998, dan
memiliki daftar untuk produk non-pertanian dan kerajinan tangan
sejak 2017.
Perlindungan IG juga disebutkan dalam beberapa perjanjian internasional, termasuk dalam World Trade Organisation (WTO)
Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property

1

Sui generis digunakan untuk menyebut jenis jenis aturan hukum yang dibuat
secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik.
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Rights (TRIPs) and the Lisbon Treaty of the World Intellectual Property Organisation (WIPO). Ada juga sejumlah perjanjian bilateral

yang memungkinkan pengakuan timbal balik terhadap IG di kedua
negara, meskipun Indonesia belum menjadi pihak dalam perjanjian semacam itu.
Sekali suatu produk diakui sebagai IG di negaranya sendiri, pemilik
IG dapat meminta pendaftaran dan perlindungan IG di negara lain
yang mengakui sistem IG.
Beberapa contoh dari IG yang dikenal dengan baik di seluruh
dunia adalah:
- Champagne dari Perancis,
- Parma Ham dari Italia,
- Teh Darjeeling dari India,
- Kampot Pepper dari Kamboja.
Sampai saat ini telah ada ribuan Indikasi Geografis yang diakui di
seluruh dunia.

20
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Diagram : Langkah-Langkah Pendekatan untuk Membangun IG
Tidak

1
Apakah produk
kita perlu
dilindungi
dengan indikasi
Geografis?

TIDAK

Cari pilihan KI lainnya

Pertanyaan
ringkas "Apakah
produk kita
potensial IG?"

2
YA

Amati motivasi
pelaku usaha
produk (melalui
informasi,
diskusi, dll)

5
Ditjen KI
meminta TAIG
memeriksa
permohonan IG
yang diajukan

Penyempurnaan

Pengajuan
permohonan
pendaftaran
IG

Disetujui

MPIG menyusun Buku
Persyaratan IG dan
mengajukan
permohonan
pendaftaran IG ke
Ditjen KI dengan
mengisi formulir dan
melampirkan Dokumen
Deskripsi

Apakah pelaku
usaha memiliki
motivasi untuk
mendapatkan IG?

YA

3
Membentuk tim
kerja dari pelaku
usaha yang
menginginkan IG

4

Sertifikat
PRODUK IG
TERDAFTAR

Memformalkan
MPIG melalui
Keputusan
Kepala Daerah
dan Akte
Notaris

(Memerlukan waktu
beberapa bulan)
- Pembentukan MPIG,
- Pengumpulan data
dan informasi
pendukung untuk
mendapatkan
perlindungan IG
- Konsep Buku
Dokumen Deskripsi

PENGELOLAAN OLEH MPIG
- Pendaftaran pengguna (anggota MPIG)
- Kesesuaian mutu dengan Dokumen
Deskripsi
- Penerapan Kode Keterunutan
- Promosi dan perlindungan IG
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Pada Bab berikutnya, kita akan melihat langkah-langkah sebelum
melakukan pendaftaran IG (Langkah 1 hingga 4).
Pada Bab 3, kita akan melihat hal-hal apa yang dibutuhkan untuk
pendaftaran IG (Langkah 5).
Bab 4 akan mencakup peran dan fungsi MPIG setelah pendaftaran
IG dan untuk mendukung keberhasilan IG yang dikelola.

22
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Gambaran singkat tentang langkah-langkah yang disajikan dalam
diagram dijelaskan dalam bab-bab berikut:

Bab 2 membahas persiapan sebelum pendaftaran yang terdiri dari:
- Memiliki gagasan dan memverifikasi bahwa barang dan/atau
produk tersebut pada prinsipnya dapat menjadi Indikasi Geografis (Langkah 1). Hal ini dapat dilakukan siapapun di
masyarakat (sebut saja mereka sebagai penggagas) dan dapat
memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu,
- Menginformasikan kepada para pelaku rantai nilai dan
memverifikasi bahwa mereka termotivasi untuk memulai proses
pendaftaran sebagai IG (Langkah 2). Untuk tahap ini biasanya
sudah mulai diperlukan dukungan keuangan dan logistik. Tahap
ini membutuhkan waktu beberapa minggu hingga enam bulan.
Pada akhir tahap ini, para pelaku rantai nilai harus dapat
menentukan dengan jelas apakah ingin bekerja untuk pendaftaran IG atau tidak. Jika jawabannya "tidak", maka lebih baik
tidak melakukan pendaftaran IG,
- Langkah 3, merupakan konsekuensi langsung dari Langkah 2.
Jika para pelaku rantai nilai termotivasi untuk melakukan
pendaftaran IG, maka selanjutnya perlu membentuk kelompok
kerja dari perwakilan mereka untuk menjalankan langkah selanjutnya,
- Kelompok kerja akan diberikan tugas untuk menyiapkan organisasi IG (MPIG) serta untuk menyusun Dokumen Deskripsi
(termasuk SOP).
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Bab 3 mengajukan pendaftaran IG, yang meliputi aspek formal
pendaftaran, serta peran dan tanggung jawab pihak berwenang.
(Langkah 5)

Bab 4 mulai mengembangkan IG dan menjalankan pekerjaan yang
perlu dilakukan oleh MPIG setelah pendaftaran.

Langkah 1: Gagasan apakah produk kami perlu dilindungi dengan Indikasi Geografis?
Gagasan mungkin datang dari siapa pun yang peduli dengan
barang dan/atau produk tersebut. Penggagas bisa berasal dari
produsen, pengolah atau bahkan konsumen, Pemerintah Daerah,
atau warga negara yang peduli dengan pelestarian budaya lokal.
Gagasan ini mungkin juga berasal dari hasil inventarisasi yang
dikembangkan oleh lembaga tertentu yang memiliki otoritas, baik
dalam lingkup nasional, regional atau internasional, maupun oleh
lembaga penelitian.
Motivasi untuk memulai kegiatan pendaftaran IG dapat bervariasi
dan mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi, antara lain:
- Melestarikan dan mempromosikan barang dan/atau produk
lokal sesuai dengan tradisi setempat,
- Melindungi barang dan/atau produk dengan reputasi yang khas
dari "produk palsu" atau produk berkualitas lebih rendah,
- Mempromosikan pembangunan pedesaan dan perlindungan
sumber daya alam.
Pengembangan Indikasi Geografis adalah investasi besar dalam
hal waktu dan sumber daya serta memiliki dampak besar pada
26
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bagaimana suatu barang dan/atau produk diproduksi dan
diperdagangkan. Oleh karena itu, sebelum memulai proses IG, dan
untuk menghindari kekecewaan, harus dipastikan bahwa barang
dan/atau produk tersebut, sesuai dengan definisi Indikasi Geografis.
Seperti kita lihat di Bab 1, definisi IG menurut Pasal 1 Ayat 6 UU No.
20 tahun 2016 tentang Merek dan 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.”

Nama

Produk

Kondisi
geografis
daerah asal

Reputasi,
kualitas dan
karakteristik
tertentu

Potensial
indikasi
geografis

(Diambil dari “ Proposal for a National GI Strategy”, 2016 – TCF and DJKI)

Sangat disarankan agar kelompok penggagas, dengan bantuan
beberapa pelaku kunci di antara para pelaku rantai nilai (produsen, pengolah dan pedagang) menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut (berdasarkan definisi dan rincian yang diberikan dalam
Bab 1) untuk menentukan apakah barang dan/atau produk tersebut dapat didaftarkan sebagai IG atau tidak.
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Pertanyaan ringkas untuk memverifikasi apakah secara prinsip
suatu produk dapat menjadi IG:
A) Apakah produk Anda memiliki label nama (atau tanda lain) yang
dikaitkan dengan area geografis daerah asal?
B) Apakah produk Anda memperoleh kualitas khususnya karena
dipengaruhi oleh faktor alam DAN/ATAU faktor manusia di
mana produk tersebut dihasilkan?
C) Apakah produk Anda memiliki reputasi, karena kualitas dan
karakteristik khususnya, terkait dengan kondisi geografis
daerah asal?
D) Apakah produk Anda sudah ada sejak lama (beberapa tahun
lamanya) atau (bukan produk baru)?
E) Apakah produk Anda dihasilkan oleh banyak produsen di daerah
asal tersebut?
F) Apakah produk Anda ada dalam daftar produk yang diizinkan,
tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan agama?
Jika Anda menjawab YA untuk semua pertanyaan di atas,
kemungkinan produk Anda dapat menjadi Indikasi Geografis.
Namun, Anda masih harus mempelajari apakah ada alasan dan
motivasi cukup dari para produsen untuk mendaftarkan produk
mereka sebagai IG.
Jika Anda tidak yakin tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
ini, kami menyarankan Anda untuk melakukan lebih banyak
penelitian dan mendiskusikan hal ini dengan para produsen,
konsumen, dan pihak berwenang setempat.
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Jika Anda menjawab TIDAK atas salah satu pertanyaan di atas,
kemungkinan produk Anda tidak bisa menjadi Indikasi Geografis.
Dalam hal ini kami menyarankan Anda untuk melihat cara
alternatif untuk membedakan produk Anda dengan pilihan
Kekayaan Intelektual lain.

Jika setelah menjawab semua pertanyaan di atas dan
kesimpulannya barang dan/atau produk tersebut
bukan merupakan barang dan/atau produk potensial
IG, maka sangat disarankan untuk mencari alternatif
selain IG. Alternatif tersebut dapat berupa:
- Bergabung dengan label sertifikasi lainnya ( Fair
Trade, organik, halal, dan semacamnya),
- Kembangkan merek sendiri atau sebagai merek
kolektif dan lindungi melalui merek dagang, tanda
kolektif atau sertifikasi, terutama jika produk
tersebut diproduksi oleh hanya satu atau sedikit
produsen, dan jika tidak ada reputasi khusus yang
terkait dengan nama tersebut,
- Mengatur produksi dan rantai nilai dalam bentuk
organisasi (koperasi, klaster),
- Berbagai pilihan cara pembangunan pedesaan
lainnya.

Modul Pelatihan Indikasi Geografis

29

Sebelum Pendaftaran

Untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif cara membedakan barang dan/atau produk, harus selalu menggunakan pertimbangan biaya, manfaat, dan kemampuan barang dan/atau
produk untuk memenuhi persyaratan. Pilihan yang persyaratannya
memiliki kemungkinan paling besar dapat dipenuhi oleh barang
dan/atau produk tersebut akan dapat memberikan nilai tambah
lebih besar, dan itu adalah merupakan pilihan utama.

Untuk mendalami masalah ini, dapat diakses kuesioner dari FAO
yang lebih rinci pada http://www.fao.org/in-action/quality-andorigin-program/tools/identification-tool/about-olq/user-guidelines/en/

Langkah 2: Cari tahu motivasi dari para pelaku usaha
(rantai nilai)
Barang dan/atau produk IG adalah warisan turun-temurun dari
komunitas produsen!
Barang dan/atau produk potensial IG dihasilkan dalam rantai nilai
yang terdiri dari banyak pelaku usaha. Untuk hasil pertanian, biasanya mencakup petani - produsen bahan mentah, pengepul,
pengemas atau pengolah (kadang-kadang beberapa tingkatan) dan
pedagang. Para pelaku usaha tersebut memiliki berbagai peran,
pengetahuan dan kearifan lokal, serta memiliki kepentingan
bermacam-macam.
Berbagai macam pelaku usaha dapat dianggap sebagai "pewaris"
reputasi nama IG. Semua anggota komunitas harus diberikan kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam inisiatif pengembangan barang dan/atau produk IG. Oleh karena itu sangat
disarankan untuk mendapatkan persetujuan mereka tentang hal
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apapun menyangkut barang dan/atau produk IG tersebut.
Karena perlindungan IG dilakukan untuk kepentingan sosial,
ekonomi, dan lingkungan dari komunitas produsen, pengolah dan
pedagang, maka IG hanya bisa berjalan jika komunitas tersebut
secara aktif sepenuhnya terlibat dalam proses ini. Partisipasi aktif
dari para pelaku usaha dalam mengembangkan barang dan/atau
produk mereka dalam IG adalah satu-satunya cara untuk memastikan kepemilikan mereka atas proses, kesepakatan aturan (SOP),
dan pemanfaatan IG.

Memahami rantai nilai, bagian-bagiannya, dan siapa yang
harus dilibatkan untuk berpartisipasi.
Untuk memperoleh partisipasi yang baik dan penuh, sebaiknya
memulai dengan memahami tentang rantai nilai dan siapa yang
perlu diajak berdiskusi dan terlibat dalam proses IG. Hal ini dapat
dilakukan melalui analisis rantai nilai ( Value Chain Analysis/VCA ),
atau setidaknya analisis rantai nilai secara parsial (yang disederhanakan).
Rantai nilai adalah rantai kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang beroperasi dalam industri tertentu untuk menghasilkan produk atau layanan yang
bermanfaat bagi konsumen (pasar). Analisis rantai nilai terutama
terdiri dari analisis arus (alur distribusi) barang, jasa, dan uang
antara semua pelaku usaha dalam rantai nilai, termasuk dukungan
dan layanan bisnis.
Tugas pertama analisis rantai nilai (VCA) adalah mengidentifikasi
semua bagian rantai nilai yaitu:
- pemasok input produksi,
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- layanan bisnis,
- produsen,
- pengolah,
- pedagang, pedagang besar, dan pengecer
Anda kemudian dapat menambahkan pihak yang berpengaruh,
seperti pembuat kebijakan, pendukung, donor dan lembaga pembangunan.
Setelah para pelaku rantai nilai diidentifikasi, kemudian dilakukan
pemeriksaan hubungan antarpelaku.
Diagram rantai nilai menggambarkan arus produksi, pelaku utama
dan proses pertambahan nilai dalam rantai untuk bisa dilihat
dengan jelas, dan memastikan bahwa tidak ada bagian penting
dari rantai nilai yang diabaikan.
Pendekatan dasarnya adalah bekerja bersama sebagai kelompok
untuk menggambar diagram - kotak dan panah - (atau lebih dari
satu jika perlu) untuk menunjukkan fungsi, arus produk dan pelaku
ekonomi di sepanjang rantai nilai dari produsen skala kecil hingga
ke konsumen akhir.
Komponen dasar dari rantai nilai yang perlu diperhatikan adalah:
- fungsi (seperti produksi, pengumpulan, pemrosesan, grosir,
eceran, dan konsumsi),
- arus produk,
- dan pelaku (misalnya: "kios pasar basah" atau perusahaan
pengolahan hasil pertanian tertentu).
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Pertanyaan kunci:
-

Apa mata rantai (tahapan) utama dalam rantai nilai untuk
barang dan/atau produk tersebut?

-

Apa saja jenis pelaku usaha pada setiap mata rantai nilai?

-

Berapa banyak pelaku usaha dari masing-masing jenis pelaku
usaha tersebut?

-

Seperti apa arus produk (dan bentuk produk) dari masingmasing pelaku usaha?

-

Di mana dan sampai sejauh mana nilai yang bertambah, atau
nilai yang hilang, ketika produk bergerak di sepanjang rantai?

-

Pada mata rantai (tahapan) mana dari rantai nilai yang
memberikan keuntungan paling tinggi bagi pelaku usahanya
(dan siapa)?

Dua pertanyaan terakhir dapat dijawab di bagian akhir buku ini
dan membutuhkan penelitian yang kuat.
Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut selesai dijawab, akan
akan diperoleh gagasan baik dari para pelaku untuk proses selanjutnya.
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Contoh diagram pelaku usaha rantai nilai dari Roti Rye dari
Valais/Switzerland.

Produksi
sereal Rye

Penggilingan

Menjual eceran
di Valas

Pembuatan Roti
52 pembuat roti
tradisional di desa
(400.000 kg roti)

22
pertanian
campuran
(Barat)

300T

Penggiling 1
Sion

18
pertanian
campuran
(Timur)

220T

Penggiling 2
Naters

1 pembuat roti
independen
besar

1 industri
pembuat roti
besar M

70.000
kg

Banyak toko
eceran kecil
dan franchise

Toko franchise
retail M
Penjualan eceran
di luar desa
Franchise retail M

nasional

Franchise retail
nasional lainnya

Selanjutnya harus diidentifikasi secara khusus (dengan nama jika
memungkinkan) siapa saja para pelaku usaha tersebut dan
bagaimana mereka dapat dihubungi.
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Apakah petani dan pengolah terdaftar di pihak yang berwenang,
atau apakah mereka anggota kelompok tani, atau koperasi? Atau
apakah mereka tergabung dalam komunitas tradisional? Apakah
mereka memiliki pemimpin atau perwakilan? Bisakah mereka dihubungi melalui media komunikasi (media apa)? Atau melalui
acara publik?

PERHATIAN: Menetapkan batas awal
Indikasi Geografis sangat berkaitan dengan pelibatan penuh
pelaku usaha yang merupakan para "pewaris sah" nama IG. Tidak
perlu melibatkan pelaku usaha yang bukan "pewaris sah" untuk
mencegah dari kemungkinan menggunakan nama IG tanpa izin dan
menghasilkan produk berkualitas lebih rendah!
Namun, ketika Anda memulai sebuah inisiatif pendaftaran IG,
bagaimana Anda menentukan siapa yang harus dilibatkan dan
siapa yang tidak layak dilibatkan?
Ini jelas akan bergantung pada banyak faktor, tidak hanya tujuan
para penggagas dalam mengatur IG, tetapi juga batas-batas fisik
dan batas-batas historis produksi.
Ada dua dimensi untuk batas ini yang harus dipertimbangkan pada
awal proses; batas-batas administratif daerah geografis dan pelaku usaha mana saja dari rantai nilai yang perlu diundang ke diskusi.
Dalam beberapa kasus, batasan administratif daerah geografis
sangat jelas dari awal, tetapi dalam banyak kasus lain, produsen di
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desa/wilayah tetangga, menghasilkan produk yang sama atau
serupa, dan bahkan dapat menjualnya “secara formal atau informal” dengan menggunakan nama sama. Pertanyaannya, apakah
seharusnya mereka juga dilibatkan dalam pengembangan IG atau
tidak? Hal ini tergantung pada kasus ke kasus, dan mungkin Anda
akan menemukan selama meneliti tentang proses pemeriksaan
potensi IG bahwa batas "asli" (batas administratif) dari area Geografis perlu disesuaikan.
Batasan-batasan pihak mana saja dari para pelaku dari rantai nilai
yang perlu diundang ke diskusi, juga tidak mudah ditetapkan.
Apakah cukup mengundang petani atau pengolah? Bagaimana
dengan para produsen bibit, atau para pengepul dan pedagang?
Kriteria yang biasa untuk dipertimbangkan adalah bahwa semua
orang yang berkontribusi pada kualitas produk akhir harus diundang ke diskusi. Jika kualitas bahan baku berkontribusi pada kualitas khusus produk, maka petani harus diundang, jika "waktu saat
produk dipasarkan" atau cara produk dipindahkan ke pasar
berpengaruh pada kualitas khusus produk, maka pedagang harus
diundang.

Menginformasikan kepada anggota rantai nilai
Setelah memiliki pemahaman yang baik tentang siapa saja pelaku
usaha yang harus dilibatkan dan cara untuk menghubungi mereka,
proses memberi tahu mereka tentang gagasan pendaftaran IG bisa
dimulai. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui publikasi, artikel di surat kabar lokal atau radio, media sosial, berbicara di
acara pertemuan atau melalui cara-cara lain yang tersedia.
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Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pelaku usaha dalam rantai nilai tentang:
- Gagasan pendaftaran IG,
- Apa itu IG,
- Mengapa barang dan/atau produk para pelaku usaha tersebut
bisa dan perlu dilindungi dengan IG,
- Apa manfaat yang diharapkan dari pendaftaran IG,
- Apa perubahan yang diharapkan, termasuk kebutuhan untuk
menghargai kualitas unik barang dan/atau produk tersebut,
penyiapan Dokumen Deskripsi dan cara kontrol kualitas,
- Apa upaya yang diperlukan untuk mengembangkan Indikasi
Geografis,
- Meminta semua orang yang tertarik untuk berpartisipasi dalam
upaya bersama ini.
Proses memberi tahu para pemangku kepentingan ini dapat
memakan waktu beberapa hari sampai beberapa bulan, tergantung pada ukuran rantai nilai, tingkat organisasi dari para pelaku
usaha, dan kemudahan berkomunikasi.

Mengorganisir "diskusi antarpelaku usaha" untuk memastikan
para pelaku rantai nilai memahami akibat langsung dari IG dan
akan termotivasi
Tahapan selanjutnya adalah menyelenggarakan satu atau beberapa pertemuan untuk mengukur motivasi para pemangku kepentingan/pelaku usaha.
Selama pertemuan-pertemuan ini harus dijelaskan lagi gagasan
pendaftaran IG, diskusikan mengapa barang dan/atau produk
Modul Pelatihan Indikasi Geografis
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tersebut harus dilindungi dengan IG, apa dampak positif yang dapat diharapkan, dan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan
perlindungan dan kemudian untuk mengelola IG secara berkelanjutan.
Memperkenalkan IG mungkin akan mengubah cara fungsi rantai
nilai. Antara lain berupa, anggota rantai nilai yang menjadi
anggota organisasi IG (MPIG), harus mengikuti ketentuan dalam
Dokumen Deskripsi dan SOP, bersedia untuk dikontrol kualitas
produknya dan dinilai, dan juga akan mengubah hubungan dalam
rantai nilai.
Gagasan keberadaan IG akan dapat mengubah hubungan usaha
(komersial) yang sudah ada, karena mitra usaha di hilir mungkin
tidak tertarik dengan IG. Hal tersebut mungkin akan menyulitkan
beberapa pelaku usaha untuk bergabung dengan organisasi IG
(MPIG).
Dalam banyak situasi, beberapa pelaku usaha mungkin enggan
untuk terlibat dalam gagasan ini, yang berarti mereka tidak akan
bergabung secara resmi. Melakukan bisnis dalam ekonomi "abuabu"/tidak resmi sering dianggap lebih murah (tidak ada kontrol,
tidak ada iuran). Situasi ini harus dipertimbangkan berdasarkan
kasus per kasus, dan cara untuk mengatasi masalah ini harus
dipikirkan oleh MPIG.
Seringkali, dalam rantai nilai konvensional, tingkat
kepercayaan antara para pelaku usaha (petani, pengolah, pedagang) tidak terlalu tinggi. Ketika mengembangkan IG para pelaku usaha tersebut perlu diundang
untuk bekerja bersama. Membangun kepercayaan
dalam rantai nilai dapat memakan waktu panjang dan
memerlukan banyak pertemuan. Penting untuk mem38
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bahas semua kemungkinan yang bisa saja terjadi, dan
jika memungkinkan, penting juga untuk mengurangi
kekhawatiran yang dapat ditimbulkan dari adanya
gagasan baru ini tentang IG ini. Hal tersebut harus dipahami oleh semua orang yang terlibat.
Jika pada akhir proses tersebut sebagian besar anggota rantai nilai
tidak memperoleh motivasi untuk mengembangkan IG, mungkin
karena informasinya masih terlalu baru (belum umum diketahui).
Bisa juga karena gagasan untuk mendaftarkan IG terlihat tidak
mampu mengatasi masalah nyata yang terdapat dalam rantai nilai.
Mungkin juga karena pelaku-pelaku usaha memiliki motivasi
berbeda-beda, dengan beberapa di antaranya mungkin akan secara terbuka menentang, atau (lebih bermasalah) secara tersembunyi menentang "di belakang".
Misalnya, ada seorang pedagang besar yang melihat keuntungan
dalam Status Quo atau kondisi saat ini sebagai penguasa pasar,
mungkin tidak secara langsung menentang gagasan ini, tetapi akan
membuat perdagangan produk IG nantinya menjadi sulit.
Umumnya kondisi akan menjadi semakin sulit jika penggagas
bukan anggota dari rantai nilai, (otoritas lokal, pelaksana proyek
pembangunan/LSM). Sangat disarankan untuk berhati-hati jika
pada tahap ini terlihat kurangnya motivasi dari mayoritas pemangku kepentingan atau terlihat adanya sikap oposisi dari beberapa pelaku usaha.
Jika tingkat motivasi tidak cukup tinggi, mungkin lebih baik untuk
memilih strategi pengembangan barang dan/atau produk dengan
menggunakan pilihan perlindungan kekayaan intelektual lain yang
lebih sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh para pemangku
kepentingan.
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Langkah 3: Membentuk Kelompok Kerja
Setelah yakin bahwa anggota rantai nilai memahami akibat langsung dari pengembangan IG dan termotivasi untuk bekerja
mengembangkan IG, selanjutnya perlu dibentuk Kelompok Kerja
yang terdiri dari beberapa orang, yang dapat mewakili berbagai
pemangku kepentingan dari rantai nilai.
Kelompok kerja tersebut akan memainkan peranan penting dalam
mempersiapkan IG dan organisasinya di masa depan. Tujuan dari
pembentukan Kelompok Kerja adalah:
- Mengembangkan rancangan aturan-aturan MPIG di masa depan,
- Meneliti dan mendokumentasikan justifikasi untuk perlindungan IG (bagian dari Dokumen Deskripsi),
- Menyusun "Aturan" (SOP) tentang produksi dan penggunaan
nama Indikasi Geografis (sebagai bagian dari Dokumen Deskrips).
Hal ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam langkah berikutnya
(LANGKAH 4).
Anggota Kelompok Kerja harus bersedia berkontribusi, atas dasar
sukarela, setidaknya melalui partisipasi dalam kegiatan kerja. Idealnya, mereka juga akan membahas orientasi tertentu yang
memungkinkan dengan anggota komunitas mereka secara formal
atau informal. Dukungan eksternal kepada Kelompok Kerja harus
dapat disediakan secara memadai.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan Kelompok Kerja, berupa:

40

Modul Pelatihan Indikasi Geografis

Sebelum Pendaftaran

- Sekretariat dan moderator kelompok,
- Masukan ahli, dalam berbagai tahapan (ahli hukum untuk aturan-aturan MPIG), sejarawan, agronomis (untuk justifikasi perlindungan dan budidaya), perancang grafis (untuk pengembangan logo) dan bentuk bantuan lain untuk pengumpulan
informasi,
- Dukungan keuangan untuk biaya perjalanan dan pertemuan
anggota dan Kelompok Kerja,
- Dan lain-lain.
Kelompok Kerja harus terdiri dari mayoritas atau bahkan seluruh
pihak yang terlibat dalam rantai nilai (produsen, pengolah, pedagang). Lembaga pendukung (LSM, lembaga penelitian, dinas
terkait) dapat diundang untuk berpartisipasi, tetapi kegiatan ini
tetap harus dikoordinasikan oleh para pelaku usaha dalam rantai
nilai.
Ukuran Kelompok Kerja akan tergantung pada banyak faktor, misalnya, banyakya tahapan rantai nilai, ukuran wilayah geografis,
jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, budaya setempat, dll.
Meskipun demikian disarankan untuk membentuk Kelompok Kerja
dalam bentuk dan ukuran yang mampu dikelola dengan baik, di
mana setiap anggota dapat bekerja secara bertanggung jawab
sesuai tugasnya. Disarankan untuk membentuk Kelompok Kerja
yang terdiri antara 5 sampai 15 orang.
Kelompok Kerja harus mampu memenuhi target, berupa pembentukan organisasi IG (MPIG), mengajukan permohonan pendaftaran
IG, sampai dengan Rapat Anggota pertama setelah IG terdaftar.
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Langkah 4: Mandat kepada Kelompok Kerja
Mandat yang diberikan kepada Kelompok Kerja adalah untuk
mengembangkan rancangan statuta MPIG (AD/ART).
Secara paralel, mereka juga:
- Meneliti dan mendokumentasikan justifikasi barang dan/atau
produk untuk perlindungan IG (bagian dari Dokumen Deskripsi),
- Menyusun "aturan" (SOP) dalam memproduksi barang dan/atau
produk serta penggunaan tanda Indikasi Geografis (bagian dari
Dokumen Deskripsi).
Semua hasil dan mandat tersebut harus dikonfirmasi oleh MPIG
yang resmi terbentuk sebagai struktur pengambil keputusan organisasi di masa depan.

Mengembangkan rancangan statuta MPIG (AD/ART)
Pembentukan struktur MPIG secara resmi sangat diperlukan. Pembentukannya biasanya dilakukan melalui surat keputusan Bupati
atau Wali Kota dan kemudian didaftarkan sebaga Badan Hukum
melalui Akta Notaris.
MPIG bertugas untuk mengelola IG di masa depan. (Lihat Bab 4)
MPIG harus mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan
strategi untuk mengembangkan IG, dan memiliki hak untuk menerapkan keputusan ini dalam rantai nilai.
Untuk itu MPIG membutuhkan pengakuan sah secara demokrasi di
mana para pelaku usaha dalam rantai nilai merasa terwakili. Ke-
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tentuan tersebut perlu diatur dengan jelas termasuk tata cara
pengambilan keputusan dalam MPIG.
Tata cara pengambilan keputusan ini harus mencerminkan realitas
rantai nilai. Untuk rantai nilai lebih kecil dan lebih sederhana, cara
pengambilan keputusan mungkin cukup sederhana. Adapun untuk
rantai nilai yang lebih kompleks, cara pengambilan keputusan
harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga setiap pelaku
usaha dalam rantai nilai terwakili dengan benar. Misalnya melalui
pembentukan "majelis/wadah pertemuan" yang berbeda untuk
petani dan pengolah.
Perlu juga diingat bahwa tindakan kolektif yang dilakukan oleh
MPIG bersifat komplementer atau saling melengkapi terhadap tindakan wirausaha individu anggota MPIG dan tidak mengambil alih
atau menggantikannya.
Semua anggota MPIG tetap memiliki kebebasan mengatur keuangan masing-masing, tetap menjadi pemilik aset masing-masing,
berdagang dengan mitra pilihan masing-masing.

Meneliti dan mendokumentasikan justifikasi barang
dan/atau produk untuk perlindungan IG (bagian dari Dokumen Deskripsi)
Bersamaan dengan pembentukan MPIG, Kelompok Kerja harus
mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa barang dan/atau produk tersebut
perlu dilindungi dengan IG.
Artinya Kelompok Kerja perlu:
- Menggambarkan sejarah barang dan/atau produk (mengapa
dan kapan mulai diproduksi di wilayah tersebut),
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- Membuktikan hubungan pengaruh antara barang dan/atau
produk dengan tempat asal produksinya (terroir), yaitu faktor
alam (tanah, iklim), faktor manusia, atau kombinasi keduanya.
Perhatian khusus harus diberikan pada kualitas dan karakteristik khusus barang dan/atau produk, dan bagaimana kualitas
dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh daerah di mana
barang dan/atau produk tersebut diproduksi,
- Membuktikan bahwa barang dan/atau produk tersebut memiliki
reputasi dan sudah dikenal secara luas. Hal ini bisa mencakup
reputasi di pasar lokal, nasional atau internasional. Langkah ini
dapat dilakukan melalui wawancara dengan konsumen,
mengumpulkan informasi dari bahan-bahan informasi yang
ada, dll.
Para ahli di bidangnya, seperti sejarawan, ahli geografi, ahli
agronomi dan sebagainya dapat diminta untuk membantu
melakukan beberapa pekerjaan tersebut. Hasil kegiatan ini antara
lain juga akan membantu menentukan batas wilayah IG.
Pembuktian mengapa barang dan/atau produk tersebut harus
dilindungi dengan IG kemudian dirangkum dalam Dokumen
Deskripsi yang akan digunakan untuk memenuhi syarat pengajuan
permohonan pendaftaran IG (lihat Bab 3). Rincian isi Dokumen
Deskripsi terdapat pada Bab 3.

Menyusun "aturan" (SOP) dalam memproduksi barang
dan/atau produk serta penggunaan tanda Indikasi Geografis
(bagian dari Dokumen Deskripsi)
Bagian ini merupakan bagian penting dari Dokumen Deskripsi.
"Aturan-aturan" biasanya disebut sebagai Standar Operasional
Prosedur/SOP".
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Kualitas dan karakteristik khusus (khas) suatu barang dan/atau
produk IG diperoleh karena pengaruh faktor alam dan tatacara
produksi oleh manusianya di suatu wilayah geografis yang terbatas. Kualitas dan karakteristik khusus (khas) tersebut menjadi
dasar yang membedakan barang dan/atau produk tersebut dari
produk sejenisnya dan menyebabkannya memiliki reputasi
tersendiri, sehingga harus dilindungi dengan IG.
Untuk menjaga agar kualitas dan karakteristik khusus (khas)
tersebut tetap ada, para pelaku usaha dalam rantai nilai harus
menyepakati tatacara produksinya. Tatacara tersebut harus
didefinisikan dalam "seperangkat aturan" yang jelas dan dapat diverifikasi.
Seperangkat aturan tersebut menjadi bagian dari Dokumen
Deskripsi dan harus dapat menggambarkan:
- Barang dan/atau produk, kualitas dan karakteristik khusus
(khas) yang dimiliki dan tatacara untuk mengenalinya,
- Batasan wilayah geografis tempat barang dan/atau produk
tersebut dihasilkan,
- Tatacara produksi (pemeliharaan tanaman, panen, pengolahan,
hingga pengemasan akhir) yang harus dipatuhi untuk mendapatkan kualitas dan karakteristik khusus (khas) tersebut,
- Tatacara untuk memverifikasi kebenaran barang dan/atau produk IG serta aturan tentang keterunutan dan pelabelan.
Seperangkat aturan atau tatacara tersebut harus dipatuhi oleh
para pelaku usaha agar dapat menyebut barang dan/atau produknya dengan nama IG.
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Tatacara tersebut harus:
- Disusun secara bersama, dinegosiasikan selama beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun oleh para pemilik kepentingan,
- Harus melalui proses dari bawah ke atas ( bottom-up ), karena
aturan harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang terlibat
dalam rantai nilai.
Karena IG biasanya merupakan produk lokal tradisional yang mengandung beberapa variasi, maka seperangkat aturan atau tata-acara
tersebut harus tetap memungkinkan adanya variasi tersebut,
dengan catatan bahwa barang dan/atau produk tersebut harus
tetap mempertahankan kualitas dan karakteristik khususnya.
Seperangkat aturan atau tatacara tersebut harus dapat menjadi
alat untuk koordinasi internal, dan memastikan semua pelaku
usaha yang menggunakan nama IG melakukan upaya sama untuk
menghasilkan barang dan/atau produk dengan kualitas dan
karakteristik serupa. Hal tersebut penting sebagai jaminan kebenaran asal barang dan/atau produk serta kebenaran kualitas dan
karakteristik kepada konsumen.
Dengan pertimbangan tersebut, maka seperangkat aturan atau
tatacara tersebut harus:
- Terukur, yaitu harus bersifat dapat dikendalikan (misalnya
komposisi kimia, rasa dan warna) dan dapat ditelusuri kebenaran prosesnya;
- Cukup jelas dan dapat diakses dengan mudah dan mengandung
keterkaitan yang objektif antara barang dan/atau produk
tersebut dengan wilayahnya dan mengandung elemen yang
mungkin tidak dapat diidentifikasi dalam produk akhir tetapi
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yang berkontribusi pada kualitas dan citarasa spesifik barang
dan/atau produk tersebut, seperti sumber daya hayati, varietas
tanaman dll;
- Skalabel atau progresif, yaitu mengizinkan terjadinya sejumlah
perubahan positif dengan fleksibilitas tertentu, untuk memasukkan, misalnya, berbagai macam kriteria tertentu (metode
produksi) atau definisi subkategori dalam IG yang sama. (FAO,
2011)
Kelompok Kerja memiliki tugas untuk menyusun Dokumen Deskripsi terlebih dahulu, dengan penekanan khusus pada penetapan
“seperangkat aturan” atau tatacara tersebut. Meskipun demikian
tentu saja diskusi dan negosiasi perlu perlu dilanjutkan setelah
MPIG diresmikan dan sampai Dokumen Deskripsi diserahkan
kepada pihak DJKI.

Dukungan/peran pihak berwenang selama tahapan tersebut
adalah:
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat wajib memberikan
pembinaan selama tahap ini dan selama pendaftaran (lihat Bab 3).
Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pembinaan tersebut meliputi:
1. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan IG;
2. Pemohonan pendaftaran IG;
3. Pemanfaatan dan komersialisasi IG;
4. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan IG;
5. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk IG;
6. Pelatihan dan pendampingan;
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7. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
8. Perlindungan hukum; dan
9. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang
dan/atau produk IG.
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3.1.

Pendaftaran IG di Indonesia

Untuk pendaftaran IG di Indonesia, langkah-langkah berikut harus
dilaksanakan oleh kelompok pemohon (MPIG):
1. MPIG mengajukan permohonan pendaftaran IG ke DJKI. Pemohon datang ke kantor DJKI di Jakarta atau ke Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi,
2. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan substantif. Pemohon datang ke kantor DJKI di Jakarta atau ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi,
3. Membayar biaya pendaftaran IG ke sebesar Rp 500.000,
4. Membayar biaya pemeriksaan substantif sebesar Rp 750.000,
5. Menyerahkan 2 salinan Dokumen Deskripsi dan softcopy dalam
flash disk (USB) kepada petugas pendaftaran di kantor DJKI
atau di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi.
Dokumen yang disampaikan melalui Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi akan diteruskan kepada
DJKI di Jakarta. DJKI kemudian akan:
1. Memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dan Dokumen Deskripsi,
2. Mempublikasikan permohonan selama dua bulan melalui Berita
Resmi Indikasi Geografis, untuk memberi waktu jika ada keberatan terhadap permohonan,
3. Menerima, memeriksa, dan memproses setiap kemungkinan jika
ada keberatan terhadap permohonan,
4. Melakukan pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli IG,
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5. Jika lulus pemeriksaan substantif, DJKI akan menerbitkan sertifikat IG.

Daftar Isi Buku Persyaratan
Judul
Pendahuluan
Abstrak
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Informasi tentang:
- Pemohon
- Nama Indikasi Geografis
- Jenis Barang dan/atau Produk IG
- Penjelasan tentang Faktor Alam
- Penjelasan tentang Faktor Manusia
- Sejarah Wilayah
- Sejarah Barang dan/atau Produk
- Surat Pengesahan Kelompok dari Pemerintah Daerah (SK Bupati)
Berikut ini berkaitan dengan justifikasi untuk perlindungan IG
-

Penjelasan tentang Barang dan/atau Produk IG terutama mengenai
kualitas dan karakteristik khususnya
Wilayah Produksi Barang dan/atau Produk IG
Penjelasan tentang Proses Produksi Barang dan/atau Produk – proses
yang harus dipatuhi – aturan-aturan dalam produksi
Logo IG dan artinya
Kode Keterunutan, Pengawasan dan Penggunaan Tanda IG dll.

Poin-poin di atas mencakup serangkaian aturan dan langkah-langkah
yang merupakan hasil kesepakatan oleh para pelaku usaha dalam rantai
nilai untuk menjamin bahwa barang dan/atau produk tersebut adalah
barang dan/atau produk IG.
Penutup
Bibliografi
Lampiran
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Namun, perlu dicatat bahwa DJKI saat ini sedang mengupayakan
aturan yang akan menyederhanakan proses permohonan perlindungan IG, dan permohonan tersebut harus disusun dalam sebuah
dokumen yang terdiri dari 5 sampai 10 halaman saja. Diperkirakan
bahwa peraturan baru tersebut akan diberlakukan pada akhir
tahun 2018.
Dokumen yang akan diperlukan untuk mengajukan permohonan
perlindungan IG kemungkinan besar akan terdiri dari sembilan
poin, yaitu:
1. Nama Indikasi Geografis yang akan didaftarkan,
2. Nama barang yang akan dilindungi IG,
3. Keterangan karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang sejenis dan menjelaskan
tentang hubungan dengan daerah asal produksi,
4. Deskripsi pengaruh lingkungan geografis, yaitu faktor alam
dan/atau faktor manusia pada kualitas atau karakteristik barang,
5. Deskripsi batas wilayah dan/atau area peta yang dilindungi
oleh IG,
6. Deskripsi sejarah dan tradisi yang berkaitan dengan penggunaan IG untuk menandai barang yang diproduksi di daerah
tersebut, termasuk pengakuan publik terhadap IG,
7. Penjelasan proses produksi, proses pengolahan dan pembuatan yang dijalankan setiap produsen di daerah tersebut untuk
memproduksi, mengolah atau membuat barang-barang IG,
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8. Penjelasan metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang diproduksi, dan
9. Label yang digunakan dalam barang dan mengandung nama IG.
Poin 7, 8 dan 9 menjadi "seperangkat aturan"/tatacara/SOP.

Biaya yang harus ditanggung oleh MPIG juga bervariasi. Biasanya
berkisar antara Rp 150 juta hingga 350 juta untuk Langkah 1 hingga
Langkah 4. Biaya itu termasuk untuk rapat, analisis laboratorium,
pengumpulan data, penulisan, transportasi, dan lain-lain.
Biaya untuk langkah 4 hingga langkah 8 ditanggung oleh DJKI.
Sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan langkah-langkah
tersebut dapat berasal dari Pemerintah Daerah (melalui Dinas atau
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), Pemerintah Pusat
(melalui Kementerian terkait), sektor swasta (melalui industri terkait), organisasi non-pemerintah (organisasi nasional atau internasional) atau dari sumber lainnya yang tidak mengikat. Kelompok
Kerja MPIG harus melakukan komunikasi intensif dengan mereka.

3.1.1. MPIG – Pemilik IG
MPIG memiliki peran sangat penting selama proses persiapan,
pendaftaran dan pengelolaan IG setelah memperoleh sertifikat IG.
MPIG atau Kelompok Kerja sebelum adanya MPIG harus mengatur
pertemuan dan proses penyusunan Dokumen Deskripsi, mengaju-
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kan permohonan pendaftaran, menyempurnakan Dokumen Deskripsi, mendampingi pemeriksaan substantif, serta menerima sertifikat IG.
Setelah memperoleh sertifikat IG, MPIG menjadi pemilik IG dan tugasnya akan menjadi lebih besar dan lebih berat, di antaranya
MPIG harus mengelola dan mengembangkan organisasi MPIG,
mempertahankan produksi, reputasi, kualitas dan karakteristik
barang dan/atau produk, meningkatkan pemasaran, meningkatkan
pendapatan anggota dan mengelola penggunaan pendapatan
tambahan secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota serta untuk mengembangkan dan memperkuat MPIG. (Lihat Bab 4)
MPIG juga bertugas memantau dan mencegah pemalsuan IG dan
memprosesnya secara persuasif atau secara hukum untuk memperoleh manfaat keberadaan IG yang maksimal.

3.1.2. Penyerahan Permohonan Pendaftaran IG
Permohonan untuk pendaftaran IG di Indonesia harus diserahkan
MPIG kepada DJKI di Jakarta. Permohonan juga dapat diserahkan
melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, lalu Kantor Wilayah akan mengirimkannya ke DJKI di
Jakarta.
Untuk mendaftarkan IG, MPIG harus:
- Mengisi dan mengirimkan formulir untuk pendaftaran IG termasuk logo seperti pada Lampiran 1,
- Mengisi dan mengirimkan formulir permohonan untuk Pemeriksaan Substantif seperti pada Lampiran 2,
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- Membayar ke kas negara untuk biaya pendaftaran IG sebesar
Rp 500.000,
- Membayar ke kas negara untuk biaya pemeriksaan substantif
sebesar Rp 750.000,
- Mengirim 2 salinan Buku Persyaratan bersama soft copy-nya.

3.1.3. Penyerahan Dokumen Deskripsi Ke DJKI
Dokumen Deskripsi harus diserahkan kepada DJKI sebanyak 2 salinan bersama dengan soft copy-nya pada saat yang sama ketika
MPIG mengajukan permohonan pendaftaran IG. DJKI akan memeriksa Dokumen Deskripsi terutama nama IG, logo IG dan kelengkapan Dokumen Deskripsi. Jika sudah lengkap Dokumen Deskripsi
akan dibahas dalam pertemuan Tim Ahli IG dan permohonan akan
dipublikasikan selama dua bulan untuk kemungkinan adanya keberatan terhadap permohonan.
Selama pertemuan Tim Ahli IG ditetapkan siapa yang akan melakukan pemeriksaan substantif dan kapan akan dilaksanakan.
Jika Dokumen Deskripsi tidak lengkap, DJKI akan menulis surat
kepada MPIG untuk melengkapi/menyempurnakan Dokumen Deskripsi dalam waktu tiga bulan. Jika setelah periode tiga bulan itu
pemohon tidak bisa menyerahkan Doumen Deskripsi yang sudah
dilengkapi, DJKI akan membuat surat yang menyatakan bahwa
permohonan IG tersebut dianggap telah ditarik kembali oleh pemohon.
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3.1.4. Publikasi dan Pengajuan Keberatan – Mengapa
dan Berapa Lama?
Setiap permohonan IG akan dipublikasikan selama dua bulan oleh
DJKI dalam Berita Resmi Indikasi Geografis di situs web DJKI. Siapa
pun yang memiliki keberatan terhadap permohonan IG dapat
mengajukan keberatan kepada DJKI, dan DJKI akan memproses keberatan tersebut. Keberatan antara lain dapat muncul dari penggunaan nama wilayah, area produksi, dan lain-lain. Sampai hari ini
belum pernah ada keberatan terhadap IG yang akan didaftarkan.
Apabila tidak ada keberatan setelah dua bulan publikasi, permohonan IG dan Dokumen Deskripsi akan dibahas dalam pertemuan
Tim Ahli IG untuk pemeriksaan substantif.

3.1.5. Apa Saja yang Diperiksa dalam Pemeriksaan
Substantif dan Mengapa?
Pemeriksaan substantif akan dilakukan oleh dua orang ahli dari
Tim Ahli IG dengan didampingi oleh staf DJKI. Mereka akan memverifikasi isi Dokumen Deskripsi dan memeriksa apakah semua informasi yang tercantum dalam Dokumen Deskripsi sudah benar
dan telah dilaksanakan dengan baik.
Jika semua informasi dalam Dokumen Deskripsi dapat diverifikasi,
tim pemeriksa substantif akan melaporkannya dalam pertemuan
Tim Ahli IG, dan Tim Ahli IG akan memberikan rekomendasi kepada
Dirjen KI untuk menyetujui permohonan dan memberikan sertfikat
pendaftaran IG.
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Jika Tim Ahli IG menemukan bahwa informasi dalam Dokumen
Deskripsi belum lengkap, Tim Ahli IG akan meminta MPIG untuk
memperbaikinya. Setelah perbaikan Dokumen Deskripsi disampaikan kepada DJKI, Tim Ahli IG akan membahasnya dalam pertemuan Tim Ahli IG. Jika Dokumen Deskripsi telah cukup lengkap, Tim
Ahli IG akan memberikan rekomendasi kepada Dirjen KI untuk
menyetujui permohonan dan memberikan sertifikat pendaftaran
IG.
Jika Tim Ahli IG menemukan bahwa informasi dalam Dokumen
Deskripsi tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Tim Ahli akan merekomendasikan untuk menolak permohonan tersebut.

3.1.6. Sertifikat Pendaftaran IG dan Penyerahan Sertifikat IG
Setelah Dirjen KI menerima rekomendasi dari Tim Ahli IG, Dirjen KI
akan meminta Direktur Merek dan IG untuk melakukan persiapan
untuk menerbitkan Sertifikat IG. Sertifikat akan ditandatangani
oleh Dirjen KI atau oleh Direktur Merek dan IG. Setelah sertifikat
ditandatangani, sertifikat siap untuk diserahkan kepada MPIG.

3.2.

Pendaftaran IG di Luar Negeri

Setiap IG yang terdaftar di Indonesia pada prinsipnya memiliki kemungkinan untuk didaftarkan di negara lain yang juga menggunakan sistem IG.
MPIG yang telah terdaftar IG-nya di Indonesia harus mempertimbangkan untuk mendaftarkan juga IG-nya di negara-negara di
mana mereka mengekspor barang dan/atau produk mereka atau
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di negara-negara yang akan menjadi tujuan ekspor baru. Hal tersebut akan memberikan perlindungan yang dibutuhkan, dan akan
memungkinkan barang dan/atau produk tersebut untuk dipromosikan sebagai barang dan/atau produk IG di negara tersebut.
Bila tidak ada perjanjian bilateral atau pengakuan antarnegara
tentang IG, maka setiap permintaan perlindungan IG akan diperiksa berdasarkan manfaatnya oleh negara tempat permintaan
tersebut diajukan.
Persyaratan untuk pendaftaran IG dapat bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Misalnya, saat ini tidak mungkin untuk
mendaftarkan produk kerajinan tangan atau tembakau ke Uni
Eropa (meskipun ini bisa saja berubah dalam waktu dekat) dan
beberapa negara lain mungkin memerlukan informasi lebih terperinci mengenai beberapa hal, seperti kontrol dan keterunutan.
Uni Eropa sering membutuhkan bukti penggunaan nama IG di
pasar.
Beberapa negara, ada yang tidak meminta biaya resmi pendaftaran. Meskipun demikian, proses pendaftarannya harus menggunakan layanan pengacara yang direkomendasikan dan berbasis di
negara tersebut.
Di negara-negara yang tidak memiliki hukum IG sui-generis seperti
Amerika Serikat atau Australia, tidak mungkin untuk mendaftarkan
IG secara khusus, tetapi IG dapat didaftarkan sebagai Merek Dagang atau sertifikasi kolektif. Ini dapat menjadi perlindungan
efektif dalam banyak kasus, meskipun itu tidak cukup memberikan
tingkat perlindungan yang sama seperti IG, dan mungkin juga permohonannya akan ditolak jika ada merek dagang dengan nama
sama (atau serupa) yang telah terdaftar.

Modul Pelatihan Indikasi Geografis

59

Pendaftaran

Meskipun Indonesia memiliki peraturan tentang IG sejak 2001, IG
pertama yang terdaftar adalah Kopi Arabika Kintamani pada tahun
2008, setelah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007
tentang Indikasi Geografis. Sekarang, hingga Maret 2018, Indonesia
memiliki 65 IG terdaftar, 59 adalah IG dari Indonesia (Lampiran 3)
dan 6 IG dari luar negeri (Lampiran 4). Satu IG Indonesia, Kopi Arabika Gayo, telah terdaftar sebagai IG di Uni Eropa sejak 2017 (Lampiran 5).
Akan ada lebih banyak manfaat dalam proses pendaftaran jika ada
perjanjian bilateral atau multilateral. Prosesnya akan menjadi
lebih sederhana dan lebih cepat. Indonesia saat ini sedang dalam
proses perundingan dengan Uni Eropa untuk saling mengakui IG
terdaftar.
Untuk pendaftaran IG asing di Indonesia persyaratannya adalah:
- Mengisi formulir pendaftaran untuk pendaftaran IG,
- Membayar biaya pendaftaran Rp 500.000 ke kas negara Indonesia,
- Menyerahkan surat dari orang/perusahaan yang ditunjuk sebagai kuasa oleh pemilik IG untuk mendaftarkan IG-nya di Indonesia,
- Menyerahkan 2 salinan Dokumen Deskripsi dalam Bahasa Inggris,
- Menyerahkan salinan sertifikat IG yang telah terdaftar di negara
asalnya.
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Setelah IG terdaftar, MPIG sebagai pemilik IG bertanggung jawab
untuk mengelola IG!
Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, MPIG harus memiliki
(setidaknya) tiga fungsi:
- Menyatukan para pelaku usaha dalam rantai nilai,
- Mengelola kualitas dan karakteristik khusus (khas) dan keterunutan barang dan/atau produk,
- Mempromosikan dan mempertahankan reputasi barang dan/
atau produk.

4.1.

Mempersatukan Pelaku Usaha dalam Rantai Nilai
(Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Informasi)

MPIG Anda harus mampu menyatukan para pelaku usaha dalam
rantai nilai. MPIG harus menyediakan forum bagi semua pelaku
usaha dalam rantai nilai untuk mendiskusikan masalah dan peluang dalam menggunakan IG serta mengurangi potensi konflik di
antara anggota. Fungsi ini akan membantu mengembangkan
kepercayaan di antara para pelaku usaha di berbagai tingkatan
dalam rantai nilai, dan membantu untuk saling belajar antar para
anggota pada tingkatan yang sama (sejajar).
MPIG harus mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan
strategi untuk mengelola IG dan memiliki sarana untuk membuat
keputusan diterima oleh para pelaku usaha dalam rantai nilai.
Untuk dapat melakukan hal tersebut, MPIG membutuhkan struktur
yang berdasarkan pada asas demokrasi di mana seluruh pelaku
usaha dalam rantai nilai merasa terwakili. Hal tersebut membu-
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tuhkan statuta dan aturan yang jelas, di mana cara pengambilan
keputusan dituliskan dengan jelas. Sistem pengambilan keputusan
harus mencerminkan realitas dari rantai nilai. (Lihat Bab 2).
Peran terkait, tetapi sedikit berbeda, yang dapat dijalankan oleh
MPIG adalah membantu meningkatkan koordinasi antarpelaku
usaha pada berbagai tahapan dalam rantai nilai. Ini mungkin tampak sepele, tetapi meningkatkan koordinasi memiliki potensi untuk
meningkatkan efisiensi dan daya saing rantai nilai, dengan mengurangi biaya transaksi dan menyediakan keamanan jangka panjang
bagi para pelaku usaha.
Alat pertama yang digunakan adalah "seperangkat aturan" atau
SOP yang ditetapkan secara bersama-sama dan dituangkan ke
dalam Dokumen Deskripsi. SOP ini menentukan dan menjamin
kebenaran kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk IG.
Hal tersebut pada gilirannya memungkinkan pelaku usaha untuk
memastikan kualitas bahan baku yang mereka beli, dan memungkinkan produsen bahan baku untuk menegosiasikan harga tepat
untuk kualitas yang mereka berikan.
MPIG mewakili rantai nilai IG dalam dialog dengan pelaku usaha di
luar rantai nilai IG/eksternal, termasuk pihak berwenang yang
bertanggung jawab atas kebijakan IG, lembaga nasional, seperti
lembaga promosi ekspor dan Pemerintah Daerah.
MPIG Anda dapat bertindak sebagai pusat informasi dan pelatihan
untuk anggota rantai nilai. Hal ini penting dan harus dapat
memastikan bahwa pelaku usaha dalam rantai nilai memiliki akses
kepada informasi yang mereka butuhkan termasuk untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi.
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4.2.

Mengelola IG (Kontrol Kualitas, Keterunutan),
dan Pengawasan Internal:

Kegiatan ini memastikan kepada konsumen bahwa barang
dan/atau produk yang dilindungi dengan menggunakan nama IG
benar-benar memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang menjadi dasar reputasinya dan hal ini menjadi tanggung jawab utama
MPIG!
Hal tersebut menyiratkan bahwa MPIG harus memverifikasi bahwa:
- Seperangkat aturan atau SOP yang ditentukan dalam Dokumen
Deskripsi wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, anggota
MPIG. Ini merupakan bagian dari proses kontrol,
- Barang dan/atau produk IG yang dihasilkan memiliki kualitas
dan karakteristik khusus sesuai dengan yang telah disebutkan
dalam Dokumen Deskripsi. Ini merupakan bagian dari kontrol
kualitas barang dan/atau produk IG ,
- Keterunutan produk (dari bahan mentah hingga menjadi
barang dan/atau produk akhir yang sudah diberi label IG)
memenuhi ketentuan dalam Dokumen Deskripsi. Hanya barang
dan/atau produk yang diproduksi di wilayah geografis tertentu
oleh produsen terdaftar yang menjalankan aturan dalam
Dokumen Deskripsi yang boleh dijual dengan menggunakan
nama IG.
Dasar penting untuk dapat melakukan kontrol kualitas dan karakteristik adalah adanya "seperangkat aturan/SOP" yang merupakan
bagian dari Dokumen Deskripsi yang mendefinisikan barang
dan/atau produk, kualitas dan karakteristik khususnya, serta tatacara untuk menghasilkan produk.
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Pengendalian kepatuhan anggota MPIG terhadap aturan sangat
penting untuk:
- Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang
dan/atau produk IG yang dihasilkan sesuai dengan kualitas
khusus dan memiliki karakteristik yang dijanjikan,
- Memastikan bahwa semua pelaku usaha (anggota rantai nilai
dan anggota MPIG), yang menggunakan nama IG menerapkan
upaya yang sama untuk menjaga kualitas dan karakteristik
barang dan/atau produk IG yang dihasilkan.
Negara dan berbagai institusinya bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa pihak-pihak non-anggota, (produsen di luar
wilayah IG) tidak diizinkan menggunakan nama IG (lihat 4.4). Negara juga bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi MPIG
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai bentuk
pengawasan eksternal (lihat 4.4).

4.2.1. Kontrol Proses - atau Pengendalian Bahwa Aturan Produksi dan Pengolahan Dipatuhi Semua
Anggota Rantai Nilai
Kontrol kepatuhan biasanya dilakukan pada tiga tingkatan:
- Kontrol mandiri oleh pelaku usaha (anggota) itu sendiri,
- Kontrol oleh MPIG - melakukan inspeksi reguler dari lokasi
produksi anggota dan verifikasi catatan anggota,
- Persetujuan laporan pemeriksaan oleh MPIG, dan ketentuan
persetujuan untuk menggunakan nama IG atau pemberian
sanksi (jika aturan tidak dipatuhi).
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(Untuk beberapa pasar ekspor, sistem ini harus diverifikasi oleh
badan kontrol dan sertifikasi eksternal yang terakreditasi. MPIG
akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan badan
tersebut).
MPIG perlu:
- Mengembangkan sebuah panduan kontrol internal dan formulir
untuk anggota yang digunakan untuk merunut kegiatan mereka
( tracking ),
- Mengembangkan sebuah panduan kontrol, berdasarkan aturan
yang ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi dan melatih inspektor/pengawas internal serta memastikan penjadwalan pemeriksaan,
- Merumuskan seperangkat sanksi terkait dengan masalah ketidakpatuhan (pelanggaran ringan hingga berat),
- Mendukung Tim Pengawas Mutu dengan menyetujui laporan
hasil pemeriksaan atau menerapkan sanksi, serta untuk
menyetujui hak anggota untuk menggunakan tanda IG.

4.2.2. Kontrol Kualitas Produk Akhir
MPIG harus membuat sistem untuk menguji bahwa barang
dan/atau produk IG yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan
uraian yang terdapat dalam Dokumen Deskripsi.
Untuk melakukan ini, MPIG akan bergantung pada:
- Pelaksanaan kontrol mandiri oleh anggota,
- Pelaksanaan dan kontrol internal oleh MPIG, dengan cara
mengontrol contoh dari barang dan/atau produk akhir.
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Pengujian contoh oleh MPIG juga harus mempertimbangkan biaya
untuk pelaksanannya.
Pengujian biasanya merupakan tanggung jawab panel "tim ahli"
yang sudah terlatih. Tim ini dapat diambil dari anggota MPIG
(petani, pengolah, pedagang), relawan dari konsumen, atau ahli
kuliner (seperti juru masak). Tergantung pada pengujian yang
diperlukan, mereka dapat bekerja sebagai pengawas, atau sebagai
panel (bekerja bersama untuk menguji unsur-unsur yang sulit
dideteksi oleh awam, seperti melalui uji organoleptik).
Produk akhir dapat diuji mengenai:
- Komposisi senyawa kimia (jika dan hanya jika diperlukan,
karena cara ini biasanya relatif mahal),
- Ciri fisik (ukuran, tekstur, warna, pola, dan lain-lain),
- Rasa (melalui uji organoleptik),
- Ciri lain yang didefinisikan dalam Dokumen Deskripsi.
Sebagai contoh: Dokumen Deskripsi dapat menentukan buah-buah
harus memiliki kisaran Brix (kandungan gula buah) yang sudah
ditetapkan. Untuk memastikan syarat kisaran Brix ini dipenuhi,
panen harus dilakukan hanya setelah produk telah mencapai
tingkat kematangan tertentu (dituliskan sebagai aturan dalam
Dokumen Deskripsi). Produsen melalui kontrol mandiri dapat
memastikan bahwa produknya berada dalam kisaran Brix dengan
memanen hanya buah matang (dan menyimpan catatannya ketika
panen) dan mencicipi sampel buah hasil panen, sementara MPIG
(pengendalian internal) dapat mengambil sampel buah dari
produsen tersebut dan menggunakan refraktometer (Brix meter)
untuk memverifikasi apakah syarat kisaran Brix sudah dipenuhi
atau belum.
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4.2.3. Memastikan Keterunutan Produk
MPIG perlu menjalankan suatu sistem untuk memastikan keterunutan produk :
- dari lahan/lokasi produksi (di wilayah geografis IG),
- ke pengolah (yang seharusnya hanya menggunakan bahan
mentah yang diproduksi di wilayah geografis IG),
- ke pengemasan dan pelabelan.
Keterunutan dari lokasi produksi ke pengolah dapat dianggap keterlacakan "hulu". Ini biasanya dilakukan melalui perunutan
catatan:
Para petani (atau produsen bahan mentah) harus menyimpan
catatan panen berupa lahan mana yang panen, berapa volume
yang dihasilkan, kapan bahan mentah tersebut dipanen, dan
kepada siapa mereka jual, dalam bentuk apa dan kapan.
Pengolah harus mencatat dari siapa bahan mentah dibeli, berapa
banyak dan kapan, serta kapan mereka mengolah dan mengemasnya.
Para petani dan pengolah harus mengirimkan catatan-catatan
tersebut ke MPIG. Dengan catatan ini, MPIG akan dapat memverifikasi kesesuaian barang dan/atau produk, serta mengetahui volume yang akan dikemas oleh masing-masing pengolah MPIG juga
bekerja untuk memastikan keterlacakan "hilir", yaitu keterunutan
dari pengolah/pengemas ke konsumen akhir. MPIG melakukan ini
dengan membuat sebuah penanda atau kode keterunutan.
Penanda atau kode keterunutan adalah "tanda" (bisa berupa label
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bernomor, QR code, stiker, ...) yang dilekatkan pada barang
dan/atau produk pada tahap produksi tertentu (umumnya pada
tahap pengemasan) dan tetap melekat pada barang dan/atau
produk hingga sampai kepada konsumen akhir.
MPIG harus mengelola sistem untuk mendistribusikan penanda ini
dalam jumlah sesuai kepada anggota pada tahap produksi tertentu sesuai dengan volume yang dinyatakan oleh anggota (dan
diverifikasi melalui catatan mereka).

4.3.

Pengawasan Reguler oleh Pemerintah dan
Masyarakat dalam Menegakkan IG

Tujuan pengawasan adalah untuk:
1. Memastikan reputasi, kualitas dan karakteristik produk IG yang
diproduksi oleh anggota MPIG,
2. Mencegah penggunaan tanda IG secara tidak sah oleh produsen
yang bukan anggota MPIG,
3. Memantau dan mengawasi kegiatan anggota MPIG untuk memastikan bahwa SOP dipatuhi. (pengawasan internal, Bagian
4.3).
Di sisi lain, MPIG diawasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(pengawasan eksternal). Pengawasan eksternal dapat dilakukan
dengan cara pengawasan rutin, misalnya oleh Tim Ahli IG yang secara berkala minmal dua tahun sekali, yang akan menyampaikan
laporan pengawasan kepada MPIG dan kepada DJKI, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam laporan tersebut, Tim Ahli IG dapat menyoroti hal-hal yang
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perlu ditingkatkan oleh MPIG. Unit kerja terkait dari Pemerintah
Daerah juga berperan dalam memantau dan mengawasi kegiatan
MPIG. Unit kerja tersebut dapat menerima keluhan dari anggota
dalam rantai nilai atau dari anggota masyarakat dan akan bekerja
sama dengan MPIG untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin
terjadi.

Di beberapa negara dan beberapa pasar, produk IG harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi independen dan terakreditasi pihak
ketiga (seperti sertfikasi Organik dan Fair Trade). Hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas dan Sertifikasi yang mengelola semua "pengawasan internal", atau oleh mereka yang "hanya"
memverifikasi pekerjaan yang dilakukan pada "pengawasan internal" oleh MPIG.
Keuntungan dari sertifikasi pihak ketiga adalah meningkatkan
disiplin internal, meningkatkan kepercayaan konsumen dan
meningkatkan transparansi sistem. Sisi negatifnya memerlukan
tambahan biaya. Namun, jika pasar mensyaratkan adanya sertifikasi pihak ketiga ini (seperti biasanya untuk Uni Eropa), maka
MPIG harus mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan
kepada badan sertifikasi pihak ketiga.

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal MPIG disebut sebagai pembinaan dan pengawasan eksternal. Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada produk IG terdaftar
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
tanggung jawab mereka dan oleh masyarakat termasuk oleh konsumen (Pasal 71, UU No. 20 tahun 2016).
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Untuk mencegah penyalahgunaan IG oleh produsen yang bukan
anggota, maka unit kerja nasional dan daerah, warga negara, konsumen dan juga MPIG dapat membuat pengaduan apabila diduga
terjadi pelanggaran di pasar. Kita akan masuk penjelasan lebih
detail di paragraf berikutnya (4.3.1).
Pembinaan dan Pengawasan

Eksternal MPIG

Pemerintah Pusat &
Pemerintah Daerah
(sesuai tanggung
jawabnya) untuk IG
Terdaftar dan
Potensial

Internal MPIG
(IG Terdaftar)
Dalam Sub Bab 4.3
Masyarakat
termasuk Konsumen
IG Terdaftar

Bagian-bagian MPIG

Pengawasan
Bimbingan

1. Persiapan untuk melengkapi permohonan pendaftaran IG
2. Permohonan pendaftaran IG
3. Pemanfaatan dan komersialisasi IG
4. Sosialisasi dan pemahaman tentang
perlindungan IG
5. Pemetaan dan inventarisasi potensial IG
6. Pelatihan dan bimbingan
7. Pengawasan, evaluasi dan pembinaan
8. Perlindungan hukum
9. Memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau
produk IG
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1. Untuk menjamin
reputasi, kualitas dan
karakteristik IG
2. Untuk mencegah
penggunaan IG yang
tidak sah (ilegal)

Hasil pengawasan
diserahkan ke MPIG

Hasil pengawasan
diserahkan ke DJKI
Kemenkum HAM
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4.3.1. Pentingnya Mengamati Pasar untuk Mencegah/Menindak Penggunaan Ilegal Tanda IG yang
Dilindungi
Pencegahan penggunaan tanda IG berupa nama IG dan logo IG secara ilegal sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap barang dan/atau produk IG.
Penggunaan nama IG dan logo IG secara ilegal pada produk yang
tidak memiliki kualitas dan karakteristik khusus IG dapat menyebabkan kerusakan besar pada reputasi IG. Jika seorang konsumen
membeli barang dan/atau produk palsu yang "lolos dari pengawasan" dan dijual dengan menggunakan nama dan logo IG, sehingga barang dan/atau produk tersebut tidak memiliki kualitas
atau karakteristik khusus IG, maka konsumen akan merasa kecewa
dan tidak akan lagi mempercayai barang dan/atau produk dengan
tanda IG tersebut. Akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu.
Produk palsu yang menggunakan tanda IG dapat dijual dengan
harga lebih rendah, karena mereka tidak perlu mengikuti aturan
SOP, dapat merusak kelangsungan IG secara serius.
Mencegah penggunaan tanda IG secara ilegal sangat penting untuk
keberlanjutan IG. Untuk melakukan hal tersebut, MPIG dan pihak
berwenang harus mengamati pasar untuk mengidentifikasi dan
menghentikan upaya-upaya pemasaran produk ilegal yang "lolos"
tersebut.
Apa sajakah yang termasuk dalam pelanggaran penggunaan tanda
IG?
1. Penggunaan tanda IG dengan kesamaan pada pokoknya atau
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pada keseluruhannya pada barang dan/atau produk yang tidak
memenuhi persyaratan dari Dokumen Deskripsi,
2. Penggunaan tanda IG, dengan kesamaan pada pokoknya atau
pada keseluruhannya dengan maksud:
- Menyatakan bahwa mereka memiliki kualitas sama dengan
produk IG,
- Untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan semacam
itu,
- Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi IG,
- Menyesatkan publik tentang asal-usul produk,
- Penggunaan oleh pengguna IG yang tidak terdaftar,
- Peniruan identitas atau penyalahgunaan informasi yang
terkandung dalam kemasan, iklan, pernyataan dalam dokumen, informasi yang dikemas, dan
3. Tindakan lain yang dapat menyesatkan publik tentang asal-usul
produk (Pasal 66, UU No. 20 tahun 2016).
Beberapa tanda bahwa suatu produk diidentifikasi "lolos dari
pengawasan" dan secara ilegal menggunakan tanda IG, adalah:
1. Mereka menggunakan nama dan/atau logo yang tidak persis
sama dengan nama IG dan/atau logo asli, tetapi memberi kesan
bahwa itu adalah barang dan/atau produk IG,
2. Mereka menggunakan nama persis sama dan/atau logo IG,
tetapi ada beberapa detail berbeda yang hanya diketahui oleh
MPIG, seperti kode pelacakan keterunutan,
3. Ambil beberapa contoh barang dan/atau produk yang dicurigai
ilegal dan diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan reputasi, kualitas dan karakteristik produk IG.
MPIG harus terus mengamati pasar dan harus mendorong konsumen, anggota masyarakat, atau bahkan unit kerja nasional atau
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daerah untuk melaporkan setiap orang yang dicurigai menggunakan tanda IG secara ilegal.
Setelah MPIG diberi laporan tentang kecurigaan tersebut, mereka
harus segera menyelidiki dan mendokumentasikan kasus tersebut.

4.3.2. Apa yang Dapat Dilakukan Jika Ada Seseorang
Secara Tidak Sah/Ilegal Menggunakan Tanda IG
yang Terdaftar (Dilindungi) Di Indonesia?
Jika MPIG menemukan atau menerima laporan pelanggaran hak
(IG), langkah pertama yang harus diambil adalah memberi tahu
pihak berwenang tentang pelanggaran yang ditemukan dan kemudian menghubungi pihak yang melanggar untuk mencari penyelesaian secara persuasif. Untuk melakukan ini, MPIG harus menulis
surat kepada pihak yang melanggar, menjelaskan tentang IG dan
pelanggaran yang ditemukan dan:
1. Meminta pihak/perusahaan yang melanggar untuk tidak lagi
melakukan penggunaan tanda IG secara ilegal,
2. Jika pelanggar adalah pedagang, maka MPIG mewajibkan bahwa
di masa depan mereka hanya diizinkan menjual barang
dan/atau produk IG asli yang dibeli dari anggota MPIG terdaftar, atau
3. Jika pelanggar adalah produsen yang berbasis di wilayah geografis IG, maka MPIG dapat menyarankan untuk mendaftar
menjadi anggota MPIG dan mentaati peraturan dan ketentuan
yang terdapat dalam Dokumen Deskripsi.
Upaya penyelesaian secara persuasif biasanya bisa lebih cepat,
lebih murah dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Namun, jika penyelesaian secara persuasif tidak dapat dilakukan,
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maka penyelesaian secara hukum perlu dilakukan meskipun akan
membutuhkan lebih banyak waktu, usaha dan biaya.
Untuk menempuh cara hukum, MPIG dapat meminta bantuan polisi
atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di DJKI, dengan memberikan laporan tertulis tentang pelanggaran yang ditemukan.
PPNS atau Polisi kemudian akan melakukan penyelidikan dan
penyidikan serta langkah hukum selanjutnya untuk menghentikan
pelanggaran tersebut.
MPIG, sebagai pemegang hak IG juga dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Niaga terhadap pelanggar atau pengguna tanda IG ilegal dalam bentuk permintaan ganti rugi atau kompensasi dan
penghentian penggunaan dan pemusnahan label IG yang digunakan secara ilegal (Pasal 69, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan IG).
Ancaman hukuman bagi para produsen dan pedagang produk yang
secara ilegal menggunakan tanda IG berdasarkan UU No. 20 tahun
2016 Pasal 101-103 adalah:
Pasal 101
(1). Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang
mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang
sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua
miliar rupiah).
(2). Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang
sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaf-
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tar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua
miliar rupiah).
Pasal 102
Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau
produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang
dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 103
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan
Pasal 102 merupakan delik aduan.

4.4.

Mempromosikan IG/Akses Pasar untuk IG

4.4.1. Menemukan Pasar/Permintaan yang Tepat
Barang dan/atau produk IG bukanlah produk yang diproduksi secara industri, melainkan barang dan/atau produk berkualitas yang
diproduksi dalam jumlah terbatas (dibatasi zona geografis). Ini
adalah produk unik/khas yang harus dipromosikan dan dipasarkan, karena kualitas dan jumlahnya terbatas. Artinya,
mungkin tidak semua golongan konsumen tertarik, tetapi perlu
mencari pelanggan tertentu di antara mereka yang mau menghargai dan bersedia membayar untuk kualitas dan karakteristik khas
yang membedakan produk IG dengan produk lain sejenis.
Namun, barang dan/atau produk IG memulai ini semua dengan
suatu keuntungan awal berupa reputasi di pasar dan di sana ada
pelanggan potensial. Pelanggan potensial tersebut bisa
masyarakat setempat dan/atau orang yang berkunjung ke wilayah
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tersebut yang mungkin berasal dari tingkat nasional atau internasional. Dalam upaya pemasaran apa pun, penting untuk diketahui
siapa pelanggan "pertama" ini, dan memastikan bahwa MPIG akan
terus menghasilkan barang dan/atau produk yang mereka sukai
tersebut.
Keuntungan kedua dari produk IG adalah memiliki cerita unik,
otentik, dan menarik. Pekerjaan pemasaran pertama MPIG bisa
dimulai dengan menggambarkan kisah itu dengan cara menarik,
dan menyampaikan kisah-kisah tersebut kepada pelanggan yang
sudah ada dan kepada calon pelanggan. (Untuk melakukan ini, alat
pertama yang sering digunakan adalah halaman situs web atau
Facebook, tetapi juga dapat dipromosikan dengan menggunakan
selebaran dan alat komunikasi lainnya).
Penting untuk diingat bahwa MPIG tidak membeli dan atau menjual produk, tetapi MPIG ada untuk mendukung pemasaran
anggotanya. Seberapa jauh MPIG masuk dalam saluran pemasaran
untuk mendukung anggotanya akan tergantung pada apa yang
dibutuhkan dan diinginkan oleh anggota, dan seberapa siap
mereka untuk bersatu. Dari empat prinsip pemasaran (produk,
penempatan, harga dan promosi), MPIG biasanya hanya mengurusi
"produk" (melalui penjaminan kualitas seperti diuraikan dalam
Dokumen Deskripsi) dan "promosi" (yaitu mempertahankan dan
mempromosikan reputasi produk). MPIG juga dapat membantu
anggotanya melalui riset pasar untuk mengidentifikasi potensipotensi pasar yang sedang tumbuh.
Pasar yang sedang tumbuh ini jelas sangat bergantung pada
ketersediaan barang dan/atau produk. Barang dan/atau produk
yang mudah disebar, diangkut dan yang secara tradisional diekspor (seperti kopi), memiliki potensi ekspor bagus. Meskipun
demikian untuk produk-produk seperti ini, pasar domestik, melalui
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pengunjung dan wisatawan, tidak boleh diabaikan (contoh baik
dari pemasaran kepada pengunjung adalah presentasi dari
berbagai kopi Indonesia di beberapa bandara di Indonesia).
Barang dan/atau produk lain, yang sulit untuk diangkut (produk
segar atau berukuran besar), atau di mana peraturan impor – misalnya aturan kebersihan - sulit untuk dipenuhi (misalnya untuk
produk daging dan susu) lebih baik masuk ke pasar lokal atau nasional yang sedang tumbuh. Indonesia memiliki konsumen kelas
menengah yang terus meningkat dan tertarik dengan barang
dan/atau produk khusus (khas) dan mampu membayar kualitas
unik tersebut dengan harga lebih tinggi.

Beberapa rekomendasi cara pemasaran produk yang dapat dilakukan oleh MPIG antara lain:
1) Peran pertama MPIG adalah mempertahankan/memastikan
kualitas barang dan/atau produk yang dihasilkan sesuai
dengan kriteria IG dalam Dokumen Deskripsi. Penting untuk
meyakinkan pelanggan bahwa barang dan/atau produk yang
menggunakan tanda IG memang berkualitas, dan karena itu
akan membuat pelanggan bersedia untuk membayar lebih,
2) Tanggung jawab kedua MPIG adalah untuk mengkomunikasikan
jaminan IG, kualitas dan karakteristik khusus serta cerita produk kepada pelanggan potensial. Hal tersebut akan
meningkatkan kepercayaan pelanggan pada barang dan/atau
produk IG, dan meningkatkan kesediaan mereka untuk membayar lebih. Jaminan IG akan membuat permintaan meningkat,
membuat produk lebih menarik bagi konsumen akhir maupun
bagi para pedagang, dan nantinya akan mengarah pada kenaikan harga yang diterima dari pedagang dan konsumen,
3) MPIG juga dapat merekomendasikan kisaran harga jual untuk
barang dan atau produk IG sebagai produk khas dan unik. NaModul Pelatihan Indikasi Geografis
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mun, menjadi tanggung jawab masing-masing anggota MPIG
untuk menempatkan dan menjual produk mereka,
4) MPIG dapat membuat halaman situs web, menggunakan media
sosial, membuat brosur, bekerja sama dengan para pelaku
pariwisata, membangun pusat penjualan, dan lain-lain untuk
mengkomunikasikan jaminan, kualitas khusus dan cerita tentang IG,
5) Mengundang para pedagang dan pengecer untuk menjadi
anggota MPIG dan bekerja sama melalui kios pemasaran
mereka untuk menjual barang dan/atau produk IG di dalam dan
luar negeri,
6) MPIG dapat bekerja membuat kemasan yang baik dan menarik
untuk anggotanya. Kemasan yang baik dan menarik adalah kemasan yang dapat menjaga kesegaran barang dan/atau produk
dan juga dapat meningkatkan harga jual.

4.4.2. Produk Tradisional di Pasar Modern
Alasan penjualan utama barang dan/atau produk IG adalah
keasliannya yang berdasarkan pada sejarah panjang dan tradisi.
Hal ini juga merupakan faktor penting dan menjadi kebanggaan
masyarakat yang terlibat dalam proses produksinya. Namun,
pelanggan di pasar modern, mungkin memerlukan produk yang
tidak sama persis dengan produk "tradisional".
MPIG perlu menyeimbangkan dua kondisi tersebut. Setiap barang
dan/atau produk dari setiap MPIG akan memiliki jawaban berbeda
untuk hal tersebut.
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4.5.

Model Pembiayaan untuk Menjalankan MPIG

Agar IG dapat memberikan manfaat berkelanjutan, MPIG harus dapat membiayai kegiatannya secara mandiri. Mempertimbangkan
bahwa MPIG tidak melakukan jual-beli produk IG, karena ini adalah
bisnis anggotanya, bagaimana caranya agar MPIG dapat memperoleh pendapatan/uang?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diajukan pertanyaan
lain, yaitu kepada siapa MPIG menyediakan layanan? Jelas jawaban
untuk ini adalah kepada anggota rantai nilai (Kepada Anggota

MPIG)!

Oleh karena itu MPIG harus dibiayai oleh anggotanya. Pembiayaan
dari anggota tersebut dapat kita sebut sebagai pendapatan "internal".

4.5.1. Pendapatan Internal
Karena MPIG adalah organisasi nirlaba, pendapatan dari anggota
atau pendapatan internal akan selalu digunakan untuk menanggung biaya-biaya berikut ini:
- Mengadakan pertemuan dan untuk mengelola MPIG,
- Memastikan manajemen kualitas barang dan/atau produk IG
tetap terjaga,
- Mempromosikan dan menegakkan ketentuan hukum IG.
Besaran iuran dapat pula disesuaikan dengan jumlah barang
dan/atau produk IG yang terjual. Semakin besar jumlahnya, maka
iurannya pun akan semakin besar. Hal ini akan memungkinkan
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untuk bisa tumbuh dan menutup biaya operasional sejalan dengan
keberhasilan IG.
Pengamatan menunjukkan bahwa organisasi semacam MPIG di
seluruh dunia cenderung memiliki dua sumber pendapatan “internal” utama, yaitu:
- Biaya keanggotaan tahunan (biasanya tetap rendah, tetapi
dibayar oleh semua anggota),
- Kontribusi berdasarkan volume barang dan/atau produk yang
terjual.
Membuat sistem yang transparan dan efisien untuk pembayaran
kontribusi biaya keanggotaan tahunan dan berdasarkan barang
dan/atau volume produk yang terjual sangat penting bagi keberlanjutan MPIG.
Kontribusi yang didasarkan pada volume barang dan/atau produk
yang terjual sering dikaitkan dengan keterunutan. Proses penilaian
keterunutan juga membuat MPIG mengetahui volume yang diproduksi dan dipasarkan oleh anggotanya. Kontribusi per volume
tersebut pada prinsipnya hanya dapat dikumpulkan pada satu
tahapan rantai nilai, jadi semua produk harus melalui tahapan
tersebut.
Misalnya, jika suatu barang dan/atau produk harus diolah sebelum
dijual ke pasar, maka kontribusi per volume dapat dibayarkan oleh
pengolah saja, karena semua volume barang dan/atau produk IG
akan melalui rantai nilai pengolah.
Kontribusi berdasarkan volume biasanya ditentukan berdasarkan
jumlah tertentu per satuan berat, dan umumnya berkisar antara
0,5% sampai 8% dari harga jual kepada konsumen. Angka ini dapat
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pula diperhitungkan berdasarkan kenaikan harga dari barang
dan/atau produk setelah mendapat IG.
Kontribusi dari setiap pelaku usaha, berdasarkan volume yang
diproduksi atau diolah pelaku usaha, dapat dihitung melalui jejak
catatan atau dihubungkan dengan pemberian kode keterunutan.

4.5.2. Sumber Pendapatan Lain yang Memungkinkan
Sumber pendapatan lain yang juga dapat memainkan peran penting dalam menanggung biaya operasional MPIG, khususnya pada
tahun-tahun awal berdirinya MPIG, antara lain adalah:
- Kontribusi dari Pemerintah Daerah, kamar dagang pertanian,
dan lain-lain. Bisa dalam bentuk uang tunai (subsidi) atau
layanan (penyediaan kantor dan sekretariat),
- Kontribusi dari lembaga penelitian, biasanya dalam bentuk
penelitian "gratis",
- Pendanaan proyek dari unit kerja terkait, donor internasional,
yayasan, dan sebagainya. Pembiayaan ini biasanya terkait dengan kegiatan dan tujuan tertentu,
- Dukungan dari sektor lain, seperti konsumen, industri pariwisata, dan sebagainya,
- Dari layanan yang disediakan atau acara yang diselenggarakan
oleh MPIG.
Sumber-sumber pendapatan lain ini, meskipun dapat memainkan
peran penting pada momen-momen tertentu dalam perjalanan
MPIG, tidak boleh menjadi sumber pendapatan utama, karena
tidak dapat diandalkan untuk dapat diperoleh secara terus
menerus.
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Semua pelaku ekonomi, termasuk MPIG, perlu menyeimbangkan
anggaran mereka, dengan memastikan bahwa pendapatan akan
menutupi biaya operasional dari waktu ke waktu. Di sinilah perbedaan antara biaya operasional dan biaya investasi, karena biaya
operasional harus selalu ditutupi oleh pendapatan reguler, sementara biaya investasi dapat ditutupi dari waktu ke waktu jika
pinjaman atau hibah dapat diperoleh.
MPIG dapat juga membentuk koperasi yang selain membantu
anggota memasarkan barang dan/atau produknya, juga mencari
keuntungan untuk MPIG dan seluruh anggotanya.
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Daftar Singkatan
AD/ART : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi
Negara-Negara Asia Tenggara)
BoR
: Book of Requirements
DD
: Dokumen Deskripsi
CoP
: Code of Practices, Dokumen yang menjelaskan karakteristik paling penting dari produk IG, terkait dengan
terroir dan aturan produksi. CoP yang konsisten diperlukan untuk pendaftaran IG di Uni Eropa, Swiss, dan negara-negara lain.
SOP
: Standar Operasional Prosedur
DJKI
: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
FAO
: Food and Agriculture Organization
HAM
: Hak Asasi Manusia
IG
: Indikasi Geografis
Kg
: Kilogram
LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPIG
: Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Rp
: Rupiah
TCF
: Trade Cooperation Facility
UE
: Uni Eropa
UU
: Undang-Undang
VCA
: Value Chain Analysis (Analisis Rantai Nilai)
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Lampiran

Lampiran 1. Formulir Permohonan Pendaftaran IG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 4
Lembar IV

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS
Nama Pemohon

:

Alamat

:

1)

DIISI OLEH PETUGAS:
Tanggal Pengajuan:
Tanggal Penerimaan:
Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI 3)
Nama Perwakilan Diplomatik
Alamat Perwakilan Diplomatik2)

:
:

Nama Konsultan HKI
Alamat 2)

:
:

Nomor Konsultan HKI

:

NAMA INDIKASI GEOGRAFIS

:

JENIS BARANG/PRODUK

:

Bersama ini kami lampirkan 5) :

a. Buku Persyaratan
b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian
batas wilayah /peta wilayah.
c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan
HKI/perwakilan diplomatik
e. Bukti pembayaran
f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran Indikasi Geografis
apabila permohonan berasal dari luar negeri
Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ini kami ajukan untuk
dapat diproses lebih lanjut.
Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa *)
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Label Indikasi Geografis 3)

Keterangan :
1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. Jika permohonan diajukan melalui kantor perwakilan diplomatik atau melalui konsultan
HKI terdaftar yang ditunjuk maka sebutkan nama perwakilan diplomatik atau
konsultan HKI yang bersangkutan.
3. Sepuluh buah label Indikasi Geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.
Form No.: 001/IG/HKI
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Lampiran 2. Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBTANTIF INDIKASI GEOGRAFIS
Tanggal Pengajuan:

Dengan ini saya/kami
Pemohon Indikasi Geografis
Nama

DIISI OLEH PETUGAS

:

Telepon :

(

)

(

)

(

)

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI
Nama Perwakilan Diplomatik
Alamat Perwakilan Diplomatik

:
:

Nama Konsultan HKI
Alamat Konsultan HKI

:
:

No. Agenda Indikasi Geografis:
Tanggal Pengajuan
:
Penerimaan Permohonan
:
Nama Indikasi Geografis
:
Jenis barang/produk
:

Mengajukan pemeriksaan subtantif untuk permohonan
Indikasi Geografis
Bersama ini kami sampaikan,
Biaya pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sebesar
Rp.
Terbilang

Yang mengajukan,

Form No.: 009/IG/HKI/2007
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Lampiran 3. IG Terdaftar di Indonesia yang Berasal Dari Dalam Negeri (per akhir
Maret 2018)
No

Nama IG

No

No

Nama IG

Nama IG

1

Kopi Arabika
Kintamani Bali

21

Bandeng Asap
Sidoarjo

41

Tenun Sutera Mandar

2

Mebel Ukir Jepara

22

Kopi Arabika Toraja

42

Kopi Arabika Sumatera
Mandailing

3

Lada Putih Muntok

23

Kopi Robusta
Lampung

43

Pala Tomandin Fakfak

4

Kopi Arabika Gayo

24

Tembakau Srinthil
Temanggung

44

Jeruk So’E Mollo

5

Tembakau Hitam
Sumedang
Tembakau Mole
Sumedang

25

Mete Kubu Bali

45

26

Gula Kelapa Kulonprogo Jogja

46

Cengkeh Mloku Kie
Raha
Mete Muna

7

Susu Kuda
Sumbawa

27

Kopi Arabika Java
Sindoro-Sumbing

47

Kopi Robusta
Temanggung

8

Kangkung Lombok

28

Kopi Arabika
Sumatera Simalungun

48

Sawo Sukatali
Sumedang

9

Madu Sumbawa

29

Kopi Liberika Tungkal
Jambi

49

Kopi Robusta Empat
Lawang

10

Beras Adan Krayan

30

Cengkeh Minahasa

50

Tenun Ikat Sikka

11

Kopi Arabika Flores
Bajawa

31

Beras Pandanwangi
Cianjur

51

Duku Komering

12

Purwoceng Dieng

32

Kopi Robusta
Semendo

52

Kopi Arabika Sumatera
Koerintji

13

Carica Dieng

33

Pala Siau

53

Kopi Robusta Pupuan
Bali

14

Vanili Kepulauan
Alor

34

The Java Preanger

54

Kopi Robusta Pinogu

15

Kopi Arabika Kalosi
Enrekang

35

Garam Amed Bali

55

Tenun Ikat Tanimbar

16

Ubi Cilembu
Sumedang
Salak Pondoh
Sleman Jogja

36

Jeruk Keprol GayoAceh

56

Kopi Robusta Tambora

37

Kopi Liberika
Rangsang Meranti

57

Kopi Arabika Sumatera
Lintong

18

Minyak Nilam Aceh

38

Lada Hitam Lampung

58

Beras Raja Uncak
Kapuas Hulu

19

Kopi Arabika Java
Preanger

39

Kayumanis Koerintji

59

Kopi Arabika Flores
Manggarai

20

Kopi Arabika Java
Ijen Raung

40

Tunun Gringsing Bali

60

6

17

92

Modul Pelatihan Indikasi Geografis

Lampiran 4. IG Terdaftar di Indonesia yang Berasal dari Luar Negeri (per akhir
Maret 2018)

No

Nama IG

Asal Negara

1

Champagne

Perancis

2

Pisco

Peru

3

Parmigiano Reggiano

Itala

4

Lamphun Brocade Thai Silk

Thailand

5

Tequila

Meksiko

6

Grana Padano

Italia
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Lampiran 5. IG Terdaftar Indonesia yang Telah Terdaftar di Luar Negeri (per
akhir Maret 2018)

No
1

94

Nama IG
Kopi Arabika
Gayo

Wilayah IG
Kabupaten Aceh Tengah,
Kabupaten Bener Meriah
dan Kabupaten Gayo Kues,
Propinsi Aceh

Terdaftar Di
Uni Eropa
(Tahun 2017)
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