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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang berasal dari karya, 

karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat 

serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai 

ekonomi
1
. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong 

globalisasi ekonomi, skala investasi dibidang industri dan pemasaran produk tidak 

terbatas pada pasar nasional akan menjadi lebih meluas melewati batas-batas 

Negara.
2 Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh HAKI yang 

digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Kepentingan yang 

dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga hak kekayaan 

intelektualnya. 

Keberadaan produk-produk unggulan khas daerah tentu saja sangat penting 

bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya bagi kepentingan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau 

semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga 

akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai 

tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk yang 

                                                           
1
 Chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI),. PT. Bayumedia Publishing, 

Malang, 2007, hlm 1 
2
 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sejarah, Pengertian dan 

FilosofiPengakuan HKI dari Masa ke Masa, Setara Press, Malang, 2015, hlm 1 

1 



2 
 

 
 

diunggulkan dan memiliki keunikan/kekhasan spesifik dari suatu lokasi perlu 

dijaga kelestariannya. 

Produk-produk Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya harus 

mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya 

memproduksikannya, pemberian tanda pembeda perdagangan dan pemasaran, 

serta tahap pembelian dan pemenuhan kebutuhan konsumen atau masyarakat. 

Upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual 

dapat dilihat dari sisi empat kepentingan yaitu individu pencipta dan penemu, 

individu dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat dan 

peradaban.
3
 

Indonesia memiliki upaya perlindungan dalam melindungi potensi yang dapat 

didayagunakan untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Hal ini dilakukan 

melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebuah hak manual 

eksklusif yang terdiri dari dua macam yaitu hak ekonomi (economic right) dan 

hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang 

inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya 

desain industrinya. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi 

inventor (penemu) dan reputasi pendesain. Sulistyo Sudarmanto menerangkan 

bahwa hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap 

tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan karya paten dan desain industri 

yang bersifat merugikan nama baik atau reputasi inventor.
4
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Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir 

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. 

Kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia merupakan suatu karya 

intelektual seseorang yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peradaban 

manusia. Kreativitas tersebut antara lain melalui penemuan-penemuan 

(inventions) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (art and cretive work). 

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau juga yang dikenal dengan HAKI 

merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right. Istilah tersebut 

terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan 

merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. 

Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atau segala hasil produksi 

kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, 

karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir HAKI merupakan hak-hak 

(wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual 

tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.
5
 

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi), 

yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya, hak 

untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, Hak 

Amanat Aturan/Perundangan, yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh 

masyarakat melalui peraturan atau perundangan. Di berbagai negara, termasuk 

Amerika dan Indonesia, HAKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga 
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masyarakatlah yang menentukan seberapa besar HAKI yang diberikan kepada 

individu atau kelompok.
6
 

Indonesia merupakan suatu negara dengan kekayaan yang melimpah 

didukung oleh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Suatu Negara yang 

memiliki ratusan ribu pulau disebut sebagai salah satu negara maritim didunia. 

Kekayaan alam menumbuhkan beraneka ragam baik nabati maupun hayati dalam 

memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga 

potensi yang terjadi menimbulkan hasil nabati maupun hayati memiliki ciri 

geografis dimana potensi tersebut berada. Indonesia saat ini, merupakan negara 

yang memiliki indikasi geografis yang kaya akan produk potensi seperti Ubi 

Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih 

Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan.
7
 

Kekayaan alam yang terkandung dapat disebut keistimewaan bangsa 

Indonesia dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, potensi tersebut bisa 

digunakan sebagai aset perdagangan. Potensi tersebut masuk perdagangan atau 

katagori bisnis, sehingga peraturan hukum dapat menjamin agar hak-hak pihak 

yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi perlindungan hukum 

terhadap berbagai macam produk yang memiliki Indikasi Grografis harus mampu 

untuk menghadapi tantangan global ( perdagangan bertaraf internasional ) yaitu 

dengan memberikan aturan-aturan hukum yang memadai sehingga mampu 

menjadi hukum produk adil dari Indonesia di luar negeri. Selama ini perlindungan 

Indikasi Geografis di Indonesia belum sesuai harapan meskipun telah meratifikasi 
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banyaknya perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres 

No. 7 Tahun 1994 dan The Paris Conevtion for the Protection of Industrial 

Property 1883 ( Konvensi Paris 1883 ). Maka dapat dilakukan pembuktian 

melalui contoh kasus-kasus pelanggaran terkait  Indikasi Geografis dapat 

dijadikan pelajaran, antaralain kasus Kopi Gayo di klaim menjadi milik 

perusahaan perdagangan asal Belanda Holland Coffe B.V telah mengklaim 

perusahaan mereka sebagai pemilik hak dagang kopi tersebut serta telah 

mendaftarkan di Internasional dengan nama Gayo Mountain Coffe padahal 

notabene Kopi Gayo tersebut berasal dari Naggroe Aceh Darussalam.
8
 

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dijadikan contoh bahwa Negara belum 

dapat memiliki standarisasi peraturan hukum mengenai Indikasi Geografis dalam 

melindungi produk-produk Indonesia di dunia Internasional meskipun Indonesia 

sudah meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional selain itu telah ada  hukum 

nasional melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

Perlindungan terkait adanya indikasi geografis sangat mendapatkan 

perhatian dari dunia internasional oleh kareanya bermacam perjanjian didunia 

internasional telah mengatur hal tersebut.Untuk melindungi Indikasi Geografis 

dapat kita temukan padaParis Convention for the Protection of Industraial 

Property tahun 1983 dan Madrid Agraeement tahun 1891. Perjanjian tersebut 
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menyebuatkan “Indication of Source as an indication referring to a country or a 

place in that country, as being the country or place of origin of a product.”9
 

TRIPs Agreement article 22 juga mengatur Indikasi Geografis yang 

menyebutkan bahwa:  

Geographical indications are for the purposes of this agreement, 

indications which indentify a good as originaating in the territory of a member, or 

a region or locality in that territory, where a given quality, reputatioan or other 

characteristics of the good is essenatially attributable to its geographical origin. 

  TRIPs juga menunjukkan pengertian Indikasi Geografis berupa tanda 

dalam mengidentififkasi wilayah anggota dalam negara, atau wilayah tersebut, di 

mana potensi, kuaalitas serta karakteristik barang sangat ditentukan oleh faktor 

geografis. Dengan selanjutnya asal muasal barang yang telah melekat pada 

reputasi, karakter serta barang yang kualitas dan dikaitkan dengan wilayah yang 

dilindungi secara yuridis.
10

 Perjanjian Lisbon tahun 1958 menggunakan istilah 

Apellation of Origin (AO) yang menyebutkan bahwa: 

In this Agreeement, “appellation of origin” meeans the geographical 

deenomination of a country, reegion, or locality, which seerves to 

deesignate a product originating theerein, the quality or 

characteristics of which are due exclusively or esseentially to the 

geographical eenvironment, including natural and human factors.
11
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  Indikasi Geografis di Indonesia telah diatur serta dilakukan penyesuaian 

melalui kesepakatan internasional meskipun secara khusus tidak sama. Indikasi 

Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan : 

Indikasi geografis merupakan legalitas yang menunjukkan daerah asal 

suatu produk 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 yangdihasilkan. 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 selanjutnya 

Kementrian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merk. Pada Negara Eropa produk-produk 

Indikasi Geografis mampu menyumbangkan keuntungan besar untuk 

perekonomian negara tersebut. Perancis  mengalami peningkatan penjualan keju 

mengalami kenaikan 158–203%.
12

 Produk jeruk Florida yang dijual di Amerika 

Serikat, dikenal secara luas didunia dengan ciri khas rasa, dapat memberikan  

kisaran 9juta US Dollar, dan membuat lapangan kerja baru 80.000 dan 

mengekspansi 230, 670 hektar lahan.
13

 

Apabila dibandingkan Indonesia mempunyai banyak potensi Indikasi 

Geografis yang dapat digunakan untuk bersaing di internasional misalnya Ubi 

Cilembu, Batik Solo, Batik Trusmi, Batik Pekalongan, Keramik Kasongan 

Yogyakarta, Apel Malang, Jenang Kudus, Kain Songket Palembang, Ukiran 
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Toraja, dan Kain Sasirangan (Kalimantan Selatan).
14

 Indonesia juga memiliki 

berbagai macam kopi yang memiliki cita rasa khas antara lain dari jenis Kopi 

Arabica: Kopi Mandheling ( Batak ), Kopi Gayo, Kopi Toraja, Kopi Luwak, Kopi 

Kintamani Bali. Dari jenis Kopi Robusta : Kopi Pagalaram, Kopi Lampung, Kopi 

Robusta Flores.
15

 Apabila terdapat potensi-potensi yang dimiliki dapat melindungi 

produk-produk khasnya dengaan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Dari 

titik ini, perlindungan secara internasional dirasa sangat diperlukan. Manfaat dapat 

diambil terkait perlindungan secara internasional yaitu :
16

 

1. Penggunaan Indikasi Geografis sebagai strategi pemasaran suatu 

produk atau perdagangan dalam dan luar negeri. 

2. Nilai tambah terhadap produk untuk meningkatkan kesejahteraan 

pembuatnya. 

3. Mampu untuk meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis 

dalam perdagangan Internasional. 

4. Perlakuan akibat promosi dari luar negeri dan, 

5. Melindungi Indikasi Geografis sebagai salah satu alat dalam 

menghindari persaingan curang. 

 

 Pengaturan Indikasi Geografis merupakan instrument hukum 

Internasional untuk menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional. Perjanjian 

Internasional juga berperan penting untuk mengharmoniskan ketentuan hukum di 

suatu negara. Perlindungan diberikan berdasarkan pendaftaran, dengan 

pendaftaran yang melahirkan hak atas indikasi geografis, maka pihak-pihak yang 
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berkepentingan wajib mengajukan pendaftaran untuk dapat memegang/memakai 

hak atas indikasi geografis.
17

 

Pati merupakan kota kabupaten dan merupakan salah satu daerah di Jawa 

Tengah yang memiliki beragam potensi indikasi geografis. Potensi indikasi 

geografis dari pertanian salah satunya adalah Jeruk Pamelo di Desa Bageng 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang mempunyai rasa khas yang diminati 

pasar lokal maupun nasional. Selain rasa yang manis, buah ini segar dan memiliki 

air yang banyak. Jeruk ini tanpa biji dan tanpa ampas memiliki daging buah yang 

lebih merah daripada jeruk Bali, memiliki kandungan air yang banyak, serta 

volume yang lebih besar. Jeruk Pamelo merupakan salah satu varietas jeruk besar 

terbaik di Indonesia. Berwarna merah jingga, tanpa biji, memiliki rasa manis 

dengan tingkat kemanisan mencapai sekala 10-12 brix dan berat bisa mencapai 

5(lima) kilogram. Selain rasa yang manis, buah ini segar dan memiliki air yang 

banyak. Jeruk ini tanpa biji dan tanpa ampas. Tak ayal, primadona Jeruk Pamelo 

khas Kecamatan Gembong semakin dinikmati pasar lokal hingga nasional. Jeruk 

ini sangat cocok dibudidayakan di dataran-dataran rendah, namun tidak terlalu 

dekat dengan pantai. Kekhususan karateristik produk Indikasi Geografis di 

Kabupaten Pati tersebut dihasilkan dari pengaruh kondisi alam setempat dan 

interaksinya dengan masyarakat sekitarnya. Ketua Kelompok Tani Sumber 

Rejeki, Sutrisno menuturkan “selain bisa bertahan hidup hingga 20 (dua puluh) 

tahun, pohon jeruk pamelo ini juga tahan terhadap penyakit dan perawatannya 

yang mudah”. Penanamannya cukup dari polybag kemudian ditanam ditanah yang 
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subur ditambah pupuk kandang. Sutrisno menambahkan bahwa harga jual jeruk 

pamelo sangat terjangkau bagi masyarakat, yaitu dengan harga mulai Rp. 18.000,- 

(delapan belas ribu rupiah) per kilogram dari petani. Dalam sehari kelompok tani 

Sumber Rejeki ketika panen bisa menghasilkan 5 (lima) kwintal dalam 50 (lima 

puluh) pohon jeruk.
18

 

Dari hasil perikanan berada di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang 

terletak lebih kurang 10 kilometer ke arah timur dari pusat Pemerintahan 

Kabupaten Pati. Juwana dikenal karena potensi perikanannya, tidak hanya 

perikanan laut di Kecamatan Juwana juga mempunyai hasil perikanan budidaya 

yang melimpah diantaranya ikan bandeng.
19

 Dibandingkan bandeng dari daerah 

lain, bandeng Juwana punya cita rasa yang lebih unggul karena tidak beraroma 

lumpur hal ini karena didukung kondisi geografis wilayah Juwana. Pasalnya, area 

tambak bandeng tak jauh dari laut utara Jawa yang hampir tak pernah mengering. 

Dengan begitu, para petani lebih dimudahkan dalam menjaga kadar keasaman 

(pH) air kolam budidaya. Pengembangan ikan bandeng menjadi olahan yang lebih 

inovatif, dengan pengalaman warga Kecamatan Juwana mencoba dengan usaha 

bandeng yang bisa diolah menjadi berbagai bentuk makanan. Diantaranya krupuk 

bandeng, naget, kaki naga, bandeng krispi, bandeng tanpa duri, bakso bandeng, 

tahu bandeng.Usaha yang dilakukan sejak tahun 2004 ini berkembang dengan 

pesat dan mendapat pangsa pasar tetap. Setiap minggu rata-rata 3000 hingga 4000 

ekor bandeng cabut duri dikirim ke kota besar mulai Jakarta, Bandung, Surabaya 
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hingga Bali. Sedangkan sebagian kecil untuk memenuhi pasar lokal. Demikian 

untuk jenis olahan bandeng berupa naget, bandeng krispi, bakso bandeng dan 

krupuk secara rutin mendapat pesanan dari konsumen kota besar.
20

 

Kabupaten Pati merupakan satu diantara sentra produksi ikan bandeng 

terbesar di Provinsi Jawa Tengah, tentunya memerlukan perlindungan hak 

kekayaan intelektual (HAKI) mengenai indikasi geografis. Dalam rangka 

melindungi produksi dan produktivitas ikan bandeng sebagai potensi khas daerah 

yang dimiliki Kabupaten Pati, diperlukan campur tangan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan masyarakat pembudidaya bandeng Juwana di Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati. Melimpahnya potensi kekayaan alam di Kabupaten Pati, 

menjadi modal utama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang indikasi 

geografis dengan judul penelitian “Potensi Pendaftaran Jeruk Pamelo Dan 

Bandeng Juwana Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Pati”. 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana potensi jeruk pamelo dan bandeng Juwana dalam pendaftaran 

indikasi geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati ? 

2. Mengapa belum ada pendaftaran indikasi geografis untuk jeruk pamelo 

dan bandeng Juwana ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui potensi jeruk pamelo dan bandeng Juwana dalam 

pendaftaran indikasi geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati. 

2. Untuk mengetahui alasan belum ada pendaftaran indikasi geografis untuk 

jeruk pamelo dan bandeng Juwana. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian mengenai potensi pendaftaran jeruk pamelo dan bandeng 

juwana di Kabupaten Patisebagai indikasi geografis diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Agar hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan bagi 

pengembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu Hukum Perdata. 

2. Kegunaan Praktis 

Agar hasil penelitian ini memberikan suatu sumbangan pemikiran, yang 

maju terutama kepada masyarakat mengenai potensi pendaftaran jeruk 

pamelo dan bandeng Juwana sebagai indikasi geografis Kabupaten Pati 

ini. 


