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ABSTRAK 

 

 

PELAKSANAAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI 

ROBUSTA LAMPUNG 

Oleh: 

 

 

GANDUNG BAGASKARA 

 

 

PerlindunganIndikasi Geografis (IG)memiliki peran penting dalam melindungi 

hak ekonomi yang melekat pada produk Kopi Robusta Lampung dan 

meningkatkan nilai jual produk tersebut. Tentunya, salah satu cara untuk 

mendapat perlindungan dan potensi peningkatan nilai jual yaitu,Kopi Robusta 

Lampung harus didaftarkan ke Ditjen HKI.Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pelaksanaan pendaftaran IG Kopi Robusta Lampung, faktor 

pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran, serta hak dan kewajiban 

pemegang hak IG setelah pendaftaran. 

 

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan 

dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dandata 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan 

data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan 

penyusunan data serta selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, pelaksanaan pendaftaran 

IG Kopi Robusta Lampung harus memenuhi syarat serta melalui prosedur yang 

telah ditentukan dan diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 

Geografis. Dalam penelitian ini, Kopi Robusta Lampung telah memenuhi 

persyaratan dan prosedur pendaftaran tersebut. Sehingga diterbitkannya sertifikat 

Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung dengan nomor sertifikat ID G 

000000026 pada tanggal 13 Mei 2014.Faktor pendukung dalam proses 

pendaftaran IG Kopi Robusta Lampung meliputi berbagai dukungan dari 

pemerintah serta koordinasi yang baik dari Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) 

Kopi Robusta Lampung dengan pihak terkait. Faktor penghambat dalam proses 

pendaftaran hanya pada saat penyusunan buku persyaratan yang memerlukan 

revisi beberapa kali sehingga membutuhkan waktu cukup lama.Pemegang hak IG 

Kopi Robusta Lampung berhak mencantumkan logo IG pada produk yang 



 
 

dijualnya dan dapat menggugat apabila terdapat tindakan penyalahgunaan hak IG. 

Pemegang hak IG Kopi Robusta Lampung juga berkewajiban menjaga kualitas 

produknya serta harus mematuhi standar prosedur pada buku persyaratan. 

 

 

Kata Kunci:Indikasi Geografis, Pendaftaran, Perlindungan, Produk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perannya semakin besarsaat teknologi dan 

perekonomian di dunia terus berkembang. Hampir setiap hasil karya, pemikiran 

maupun produk di pasaran mengandungHKI yang dilindungi dan memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi.Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari berbagai macam, yaitu 

Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Hak Cipta, Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Indikasi Geografis. 

Salah satu cabang HKI yang relevan dengan Indonesia adalah Indikasi Georafis 

(IG). Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal 

suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, 

faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan 

kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang 

dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan 

reputasi dan keterkenalan atas barang tersebut. Selanjutnya, barang tersebut 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Indikasi Geografis sangat penting untuk 

mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar hak-hak alami yang 

dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman 
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karena suatu produk yang dihasilkan oleh alam maupun oleh kreatifitas manusia 

yang memiliki sesuatu yang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan 

memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah ini 

mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. 

Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas suatu barang kepada konsumen.
1
 

Secara sederhana, Indikasi Geografis merupakan tanda atau identitas yang 

melekat pada suatu produk yang menunjukkan dari mana produk itu berasal dan 

karakteristik produk tersebut. Apabila produk tersebut didaftarkan akan 

memberikan hak eksklusif terhadap pemegang hak produk tersebut, sehingga 

pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan tanda Indikasi Geografis tersebut. Di 

samping itu, produk yang didaftarkan akan memiliki potensi peningkatan nilai 

ekonomi. 

Indikasi Geografis dapat dikatakan sebagai cabang HKI yang relevan dengan 

Indonesia karena berbagai daerah di Indonesia terdapat produk yang 

berkarakteristik dengan kata lain memiliki sifat yang khas, sehingga memiliki 

potensi nilai jual yang tinggi dan perlu diberi perlindungan hukum. 

Indikasi Geografis diatur dalam satu Undang-Undang dengan Undang-Undang 

Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Memang, ada kesamaan dan kemiripan antara merek dan Indikasi 

Geografis dalam satu hal, namun ada perbedaan dalam banyak hal. Keduanya, 

baik merek maupun IG, memiliki fungsi sebagai tanda pembeda suatu barang. 

Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Merek dalam hal ini merupakan 

                                                   
1
 Winda Risna Yessieningrum, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian 

dari Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal IUS, Vol III, Nomor 7, Magister Ilmu Hukum Universitas 

Mataram., hlm.42. 



3 
 

suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan, IG 

merupakan indikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi barang yang berasal 

dari suatu daerah yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang 

dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya. Dengan demikian, perbedaan yang 

paling kentara antara IG dan merek terletak pada kriteria dan persyaratan produk.
2
 

Hak Indikasi Geografis tidak diberikan kepada individu atau perusahaan pribadi 

(private corporate). Melainkan kepada kelompok, sehingga disebut hak kolektif 

(collective right). Menurut Wahyu Sasongko, lebih tepat menggunakan istilah hak 

komunal (communal right), karena secara kebahasaan, kolektif berarti secara 

bersama-sama atau secara gabungan. Sedangkan, komunal berkaitan dengan 

komune atau milik rakyat (umum). Istilah hak komunal lebih mendekati pada 

unsur-unsur Indikasi Geografis, yaitu mengaitkan antara faktor manusia dan 

faktor geografis atau wilayah mereka tinggal.
3
Artinya, Hak IG tidak dimiliki 

secara individu atau perseorangan, melainkan secara komunal dengan batasan 

suatu wilayah tertentu, sesuai dengan asal keberadaan suatu produk. 

Indikasi Geografis memberikan identitas pada suatu barang dan menandakan dari 

mana asal suatu barang itu. Sangat disayangkan apabila Indonesia yang kaya akan 

kekayaan alam dan produk-produk khas daerah yang potensial namun tidak dijaga 

dengan baik, bukan hanya menjaga dari segi kualitasnya tetapi juga menjaga 

                                                   
2
 Wahyu Sasongko, Indikasi Geografis (Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan 

Perlindungan Hukum terhadap Produk Nasional), (Bandar Lampung: Penerbit Universitas 

Lampung, 2012)., hlm. 6. 
3
. Ibid.,hlm.41-42. 
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dengan upaya perlindungan hukum, agar hak-hak ekonomi produsen dan pelaku 

usaha daerah tidak ternodai oleh perbuatan tidak bertanggung jawab pihak lain 

yang dapat menyalahgunakan hak ekonomi tersebut.Seperti contoh kasus yang 

pernah terjadi, yaitu pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Kasus pendaftaran 

merek kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffee Co. dimulai pada saat pemilik 

merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas 

merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang 

menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan 

perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 

1976. 

Sedangkan kasus kedua yaitu kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut 

diklaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagaipemegang hak 

yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. 

Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffee B.V) mengklaim bahwa 

perusahaan tersebut merupakan pemilik dari merek dagang kopi tersebut dan 

terdaftar di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee.
4
 Dengan 

adanya kasus tersebut, penulis menganggap bahwa sangatlah penting pengetahuan 

tentang pendaftaran Indikasi Geografis disebarluaskan di seluruh wilayah 

Indonesia, sebagai langkah perlindungan produk-produk yang masih belum 

terlambat untuk didaftarkan. 

                                                   
4
 Surip Mawardi, “Establishment of Geographical Indication Protection System in 

Indonesia,Case inCoffee,” Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly orginized 

by theWorld IntellectualProperty Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of 

Bulagaria, Sofia, June 10 – 12, 2009., hlm.11. 
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Pendaftaran Indikasi Geografis memiliki arti penting, yaitu ditinjau dari segi 

ekonomi dan hukum. Ditinjau dari segi ekonomi, suatu produk sebelum 

didaftarkan Indikasi Geografisnya nilai jualnya lebih rendah dibandingkan setelah 

didaftarkan. Dari segi hukum, produk yang telah didaftarkan Indikasi 

Geografisnya akan terlindungi oleh hukum, sedangkan yang belum terdaftar tidak 

memiliki perlindungan hukum. Pendaftaran Indikasi Geografis memberikan 

banyak manfaat.Manfaat pendaftaran Indikasi Geografis yaitu :
5
 

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis 

terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi 

Geografis; 

2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru 

pada tataran nasional maupun internasional; 

3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan 

kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi 

produk; 

4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas 

dan asal produk yang mereka beli; 

5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik; 

6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha; 

7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah; 

8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas 

produk; 

                                                   
5
 Ditjen Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis Indonesia (Jakarta: 2015)., hlm. 8-9. 
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9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi 

suatu barang Indikasi Geografis. 

Lampung merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia. Jenisnya 

adalah Kopi Robusta, jenis kopi yang digemari oleh masyarakat di dunia selain 

jenis Arabika dan lainnya. Kopi Robusta Lampung merupakan produk andalan 

dari daerah Lampung yang konsumennya juga banyak dari luar daerah bahkan 

luar negeri.Hasil kopi di Lampung dari tahun 2011-2013 terus meningkat, yaitu 

pada tahun 2011 menghasilkan 144.526 ton, tahun 2012menghasilkan 148.711 

ton, dan tahun 2013 menghasilkan 150.726 ton kopi.
6
Dapat dikatakan 

produksinya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.Tingginya hasil produksi 

kopi Robusta di Lampung menjadikan kopi robusta Lampung sebagai kekayaan 

yang khas dari Lampung, dan hal itu juga yang mendorong produk kopi Robusta 

Lampung untuk didaftarkan Indikasi Geografisnya sebagai upaya meningkatkan 

nilai ekonomiserta perlindungan hukum terhadap produk tersebut. 

Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung telah terdaftar pada tahun 

2014.
7
Tentunya, setelah melakukan pendaftaran Indikasi Geografis, harapannya 

selain produk mendapat perlindungan hukum adalah harga produk juga dapat 

meningkat. Berdasarkan survei penulis, harga produk Kopi Robusta Lampung 

sebelum didaftarkan sekitar Rp.20.000/kg, kemudian setelah didaftarkan dan 

berjalan sampai dengan saat ini mencapai harga sekitar Rp.80.000/kg.
8
 Hal 

tersebut menandakan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis memberikan 

                                                   
6
 Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kopi 2011-2013 Ditjen Perkebunan. 

7
 Data Direktorat Jendral Perkebunan-Kementerian Pertanian. 

8
 Wawancara dengan Agustanto Basmar, S.P., M.Si sebagai Ketua MIG Kopi Robusta 

Lampung, tanggal 28 Mei 2018. 
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pengaruh terhadap peningkatan nilai jual suatu produk. Pendaftaran IG Kopi 

Robusta Lampung dapat dijadikan pembelajaran untuk produk-produk yang 

belum didaftarkan Indikasi Geografisnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimanapelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta 

Lampung? 

2. Apafaktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran Indikasi Geografis 

Kopi Robusta Lampung? 

3. Apa saja hak dan kewajiban pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta 

Lampung setelah pendaftaran? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup keilmuan Hukum Kekayaan Intelektual 

yang merupakan cabang dari Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis. 

 

2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini terkait pelaksanaan pendaftaranIndikasi 

Geografis Kopi Robusta Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sertaPeraturan Pemerintah 

Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanpendaftaran Indikasi Geografis 

Kopi Robusta Lampung. 

2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam 

pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung. 

3. Untuk mengetahuiapa saja hak dan kewajiban pemegang hak Indikasi 

Geografis Kopi Robusta Lampung setelah pendaftaran. 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitianini memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai dasar pengembangan 

keilmuan dalam ilmu Hukum Perdata, pada aspek Hukum Kekayaan 

Intelektual khususnya tentang Indikasi Geografis dibidang perkebunan. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian skripsi ini secara praktisnya memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

penulis, khususnya dibidang Indikasi Geografis. 

2. Memberikan informasi tentang pendaftaran Indikasi Geografis kepada 

pihak-pihak yang ingin mendaftarkan Indikasi Geografis produknya. 

3. Sebagai bahan rujukan peneliti yang ingin mengembangakan penelitian 

tentang Indikasi Geografis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Perlindungan Hukum 

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection. Menurut 

kamus bahasa Inggris, kata protection(n) diartikan sebagai : (1) protecting or 

being protected...; (2) system of protecting...; (3) person or thing that protects.... 

Bentuk kata kerjanya, protect (vt), artinya : (1) keep safe; (2) guard. Kamus 

bahasa Indonesia mengartikan perlindungan adalah (1) tempat berlindung; (2) 

perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Dalam kamus hukum, protection 

(n) diartikan : (1) the act of protecting, (2) protectionism, (3) coverage... Dengan 

demikian, kata perlindungan mengandung makna: suatu tindakan perlindungan 

atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak 

tertentu atau sesuatu, dengan menggunakan cara-cara tertentu.
9
 

Perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. 

Perlindungan yang paling utama adalah perlindungan hukum. Perlindungan 

hukum merupakan perlindungan yang utama karena hukum merupakan sarana 

yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak dari subyek hukum secara 

komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui 

secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. 

                                                   
9
 Wahyu Sasongko, op.cit.,hlm. 46. 
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Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan 

ekonomi, sosial, atau politik misalnya, yang bersifat temporer. 

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau 

perlindungan dengan menggunakan sarana hukum. Dikaitkan dengan arti 

perlindungan secara kebahasaan di atas, maka perlindungan hukum adalah suatu 

tindakan perlindungan oleh hukum atau tindakan melindungi dari pihak-pihak 

tertentu yang ditentukan oleh hukum, ditujukan untuk pihak tertentu (ialah para 

produsen) atau sesuatu (berupa produk atau barang-barang), dengan menggunakan 

sarana hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melalui cara-cara 

tertentu, yaitu dengan:
10

 

1. membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk: 

a. memberikan hak dan kewajiban; 

b. menjamin hak-hak para subyek hukum. 

2. Menegakkan peraturan (by law enforcement), melalui: 

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) 

terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan; 

b. Hukum pidana yang berfungsi menanggulangi (repressive) pelanggaran 

undang-undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman 

penjara dan/atau denda; 

c. Hukum perdata yang dilanggar (remedy), dengan membayar kompensasi 

atau ganti kerugian. 

 

 

                                                   
10

 Wahyu Sasongko, op.cit.,hlm. 47. 
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B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 

 

 

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR) diterjemahkan 

dengan hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual dan di negeri 

Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan Intellectuele 

Eigendomrecht.Istilah Intellectual Property Rights ini berasal dari kepustakaan 

sistem hukum Anglo Saxon.
11

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk 

didefinisikan. Namun demikian pada umumnya pengertian HKI merupakan hasil 

olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau 

proses yang mempunyai nilai ekonomi.
12

 

Adapun pengertian lain dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif 

yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Jika 

dilihat lebih rinci, Hak KekayaanIntelektual (HKI) merupakan bagian dari benda, 

yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).
13

 

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: ”HKI dapat diartikan sebagai hak atas 

kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya 

kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang 

merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang 

                                                   
11

 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003)., hlm.1. 
12

 DITJEN HKI, Buku Panduan HKI (Jakarta: 2003)., hlm.3. 
13

 O.K.Saidin,Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 

Right).(Jakarta: PT. Grafindo Persada,1995)., hlm. 43.   
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ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang 

memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis”.
14

 

2. Cabang-Cabang Hak Kekayaan Intelektual 

Secara garis besar HKI terbagi dalam 2 (dua) bagian : 

1. Hak Cipta :  

Hak cipta pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Pengarang/Hak 

Pencipta (author rights), secara yuridis formal di Indonesia diperkenalkan dengan 

masalah hak cipta tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet 

(Wetvan 23 September 1912), Staatsblad 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 

September 1912.
15

 

Pengertian hak cipta setelah penggantian dari Auteurswet yang telah beberapa kali 

diubah, undang-undang yang pertama mengatur hak cipta adalah undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1982 Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982 Tentang Hak 

Cipta, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Lembaran 

Negara Nomor 42 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan Yang terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta.  

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

                                                   
14

 Rachmadi Usman, op.cit.,hlm.2. 
15

Ibid., hlm. 56. 
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undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan 

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang 

dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan ciptaan 

adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan 

ilmu pengetahuan, seni atau sastra.  

2. Hak Milik Perindustrian : 

a. Paten; 

b. Merek; 

c. Desain Industri; 

d. Indikasi Geografis; 

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ; 

f. Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang dan data Test; 

g. Varietas Tanaman Baru.  

 

C. Tinjauan Umum Indikasi Geografis 

Secara umum, undang-undang merek dagang nasional melarang atau amat 

membatasi perlindungan bagi merek-merek yang menggunakan nama-nama 

tempat yang benar-benar ada, berdasarkan alasan yang masuk akal bahwa tidak 

ada seorang pun yang boleh memiliki hak eksklusif untuk menjual sepatu Jakarta 

atau Kopi New York. Dalam pemikiran merek dagang yang klasik, pemberian 

nama asal semacam ini sifatnya generik menurut definisinya, dan oleh karenanya 
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tidak memperoleh makna sekunder sebagai sumber identifikasi untuk barang atau 

jasa.
16

 

Aturan ini menciptakan kesenjangan yang masih diperdebatkan dalam sistem 

perlindungan untuk nama tempat, yang sebenarnya diandalkan oleh kelompok 

produsen (dan bukan perorangan) untuk memberi informasi pada konsumen 

bahwa barang-barang tertentu sebenarnya memiliki ciri atau kualitas khusus yang 

dikaitkan dengan tempat asal mereka. Para pembuat undang-undang telah makin 

banyak bergerak untuk mengisi kesenjangan ini dengan jalan menciptakan 

kategori tambahan yang dinamakan GI (Geographical Indications– indikasi 

geografis).
17

 

Indikasi Geografis (Geographical Indications) adalah salah satu bidang hak 

kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan produk yang kualitas, 

reputasi atau ciri khas lainnya dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat.
18

 

1. Definisi Indikasi Geografis 

Dalam penulisan ini penulis akan memaparkan beberapa pengertian dasar tentang 

istilah-istilah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam tulisan ini. 

Pengertian dasar yang dituangkan dalam definisi operasional bertujuan untuk 

memberi batasan terhadap pengertian dari suatu istilah. 

                                                   
16

 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung, 

Alumni, 2010., hlm. 461. 
17

Ibid., hlm. 462. 
18

 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung, Alumni, 

2011., hlm.76. 
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Indikasi Geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang 

karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau 

kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu. 

Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Pasal 22 TRIPs 

menyebutkan bahwa Geographical Indications are, ...., Indication which identify 

a good as orginating in the territory of a member, or a region or locality in that 

territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is 

essentially attributable to its geographical origin. 

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas suatu barang yang berasal 

dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya 

kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang 

dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi 

geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang 

dihasilkan. Tanda tersebut bisa berupa nama tempat, daerah wilayah, kata, 

gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat 

dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena 

pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal 

barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-

barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, 

atau hasil industri tertentu lainnya.
19

 

                                                   
19

 Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, 2009., 

hlm.219-220. 
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Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Indikasi 

Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang 

dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, 

faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, 

kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. 

Pada intinya beberapa definisi tersebut memiliki kesamaan yakni adanya suatu 

tanda yang menunjukkan asal dari suatu barang yang memiliki kualitas, reputasi, 

atau karakteristik tertentu akibat faktor lingkungan geografisnya. 

2. Pengaturan tentang Indikasi Geografis 

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum IndikasiGeografis 

terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang 

Merek, yang untuk selanjutnya diatur denganpetunjuk pelaksanaannya yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai 

saat ini sejarahhukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga 

akhirnyaIndikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, IndikasiGeografis juga memiliki 

pengaturan khusus oleh Direktorat JenderalKekayaan Intelektual dan juga diakui 

oleh Kementrian Hukum danHak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan 

pada BukuIndikasi Geografis Indonesia.Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek memuataturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam 

satu babyaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanyasatu 

bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiringsejarah 

perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, IndikasiGeografis mempunyai 
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pengaturan baru yang lebih optimal dan tegasyaitu diatur didalam Undang 

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis. Didalam 

Undang Undang yang barupengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih 

rinci dan tegasdidalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI 

mulaiPasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai subjudul 

pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografisbahwa tentang jangka 

waktu perlindungan, pemeriksaan substantif,pengawasan dan pembinaan Indikasi 

Geografis telah diatur secarajelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan 

peraturan lamayang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal 

itumenunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangatoptimal dan 

tegas.Peraturan terbaru tersebut memberi pemahamanbahwa sebuah produk yang 

berpotensi sebagai produk IndikasiGeografis harus dilindungi.
20

 

Indikasi Geografis yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum yang 

berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya 

perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada. Artinya, perlindungan hukum 

pada Indikasi Geografis tidak dibatasi waktu tertentu, dan perlindungan akan tetap 

berlangsung selama tidak ada perubahan ciri dan/atau kualitas dari  barang 

tersebut. 

 

 

 

                                                   
20

 Satya Wisada Sembiring, Upaya Pelindungan Hukum terhadap Andaliman 

(MericaBatak) sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir. tesis, Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta, 2017., hlm.15-16. 
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3. Ruang Lingkup Pemberian Hak Indikasi Geografis 

Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar 

permohonan yang diajukan oleh: 

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang 

yang bersangkutan, yang terdiri atas: 

1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau 

kekayaan alam; 

2) Produsen barang hasil pertanian; 

3) Pembuat barang-barang kerajinan tanga atau hasil industri; atau 

4) Pedagang yang menjual barang tersebut. 

b. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; atau 

c. Kelompok konsumen barang tertentu. 

Yang dimaksud dengan lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang 

memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk 

mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah 

atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi, dan lain-lain.
21

 

D. Tinjauan Umum Tanaman Kopi 

1. Tanaman Kopi 

TanamankopidigolongkankedalamgenusCoffeakeluargaRubiaceae.GenusCoffeam

emiliki lebih dari 100 anggota spesies.Dari jumlah tersebut hanya tiga spesies 

yang dibudidayakan untuk tujuan komersial, yakniCoffea arabica,Coffea 

canephora (Robusta), danCoffea liberica. 

                                                   
21

Ibid., hlm. 220. 
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Pada umumnyatanaman kopi hanya dimanfaatkan bijinya untuk diekstrak sebagai 

minuman. Namun di beberapa tempat ada juga yang mengkonsumsi daunnya 

dengan caradiseduh seperti daun teh. Pemanfaatan kayu pohon kopi sebagai bahan 

kontruksi dan mebel jarang dilaporkan. 

Sebagian besar biji kopi yang diperdagangkan secara global dihasilkan dari 

tanamanCoffea ArabicadanCoffea canephoradengan nama popularKopi 

ArabikadanKopi Robusta. Sisanya dalam jumlah yang tidak signifikan merupakan 

jenisCoffea libericayang diperdagangkan dengan namakopi liberikadankopi 

excelsa. 
22

 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Tracheophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Suku  : Rubiaceae 

Marga  : Coffea 

Spesies :Coffea Arabica,Coffea canephora,Coffealiberica 

Upaya mengklasifikasikan tanaman kopi sudah dimulai sejak tahun 1623 oleh 

Caspar Bauhin, seorang botanis asal Swiss.Kemudian dirumuskan secara lebih 

komprehensif oleh Carl Linneus dalam karyanya“Species Plantarum”pada tahun 

1753. Tanaman kopi yang dikenal saat itu dimasukkan dalam genusCoffeadengan 

nama spesiesCoffea arabica. 

Kopi Arabika merupakan jenis tanaman kopi yang pertama kali 

dibudidayakan.Asal tanaman ini dari dataran tinggi Etiopia.Kemudian dibawa dan 

                                                   
22
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dikembangkan bangsa Arab di Yaman.Di abad ke-17 orang-orang Eropa 

membawanya ke Jawa dan Brasil.Hingga akhirnya menyebar ke berbagai belahan 

dunia. 

Kopi Robusta baru ditemukan pada tahun 1898 di Kongo oleh Emil Laurent, 

seorang pedagang asal Perancis.Selain di Kongo tanaman ini diperkirakan ada 

juga di daerah Sudan, Liberia dan Uganda. Awalnya tanaman ini disebut sebagai 

spesiesCoffea laurentiisesuai dengan nama penemunya. Belakangan berdasarkan 

penamaan ilmiah terkini disebut sebagaiCoffea canephoravar.Robusta. 

Tidak ada catatan pasti kapan dan siapa yang menemukan Kopi Liberika.Tanaman 

ini ditemukan pertama kali di daerah Liberia. Selain di Liberia diketahui juga 

tumbuh di hutan-hutan Burkina Faso, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Gana, 

Maurtania, Nigeria, Uganda, Kamerun hingga Angola. Nama ilmiah untuk Kopi 

Liberika adalahCoffea libericavar.Liberika. 

Kopi Excelsa ditemukan pada tahun 1905 oleh August Chevalier, seorang botanis 

asal Perancis. Awalnya jenis kopi ini dinamakanCoffea excelsa, namun 

belakangan digolongkan sebagai salah satu varietas Liberika dengan namaCoffea 

libericavar.Dewevrei. 

Dewasa ini hanya ada 3 jenis kopi yang dibudidayakan untuk tujuan komersial. 

Pertama,Coffea Arabicadikenal dengan namaArabika. Kedua,Coffea 

canephoradikenal dengan namaRobusta. Ketiga,Coffea libericayang memiliki dua 

varietas yakniCoffea libericavar.Libericadiperdagangkan dengan namaLiberika 

danCoffea libericavar.Dewevreiyangdiperdagangkan dengan nama excelsa. 
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Jenis-jenis tanaman kopi terdiri dari :
23

 

1. Coffea Arabica 

PohonKopi Arabika berbentuk perdu, namun bila tidak dipangkas ketinggiannya 

bisa mencapai 6 meter.Tanaman ini bisa ditanam di bawah naungan pohon 

peneduh ataupun lahan terbuka.Pohon Kopi Arabika memiliki perkaran yang 

dalam, bisa ditanam secara tumpang sari dengan tanaman kayu atau tanaman 

lainnya. 

Daun Kopi Arabika berukuran relatif kecil dibanding jenis kopi lainnya, 

panjangnya 10-15 cm dan lebarnya 4-6 cm. Tanaman bisa menyerbuk sendiri, 

proses penyerbukan bisa terjadi diantara bungan yang terdapat dalam satu pohon. 

Lamanya perkembangan buah sejak berbunga hingga siap panen berkisar 7-9 

bulan.Buahnya berwarna merah ketika matang dan mudah rontok. 

Tanaman Kopi Arabika hanya tumbuh dengan baik bila dibudidayakan di atas 

ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut. Idealnya ditanam pada ketinggian 

1.200-1.950 meter. Suhu harian rata-rata yang dibutuhkan tanaman Kopi Arabika 

berkisar 15-24°C dengan curah hujan 1.200-2.200 mm per tahun. 

2. Coffea canephora var. Robusta 

Pohon Kopi Robusta bisa tumbuh hingga 12 meter bila tidak dipangkas.Tanaman 

ini memiliki sistem perakaran yang dangkal sehingga membutuhkan tanah yang 

subur.Daun Kopi Robusta cukup besar dengan panjang sekitar 20-35 cm dan lebar 

8-15 cm. 
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Tanaman Kopi Robusta melakukan penyerbukan silang.Ukuran buahnya lebih 

kecil dibanding Arabika.Diameternya berkisar dari 16-18 mm. Waktu yang 

diperlukan mulai dari berbunga hingga buah siap panen sekitar 9-11 bulan.Buah 

yang telah matang tetap kuat menempel pada tangkainya. 

Jenis Robusta bisa tumbuh dengan baik di dataran yang lebih rendah dibanding 

Arabika, sekitar 250-1.500 meter dari permukaan laut. Tanaman ini membutuhkan 

suhu rata-rata yang lebih hangat, sekitar 18-36°C dengan curah hujan 2.200-3.000 

mm per tahun. 

3. Coffea liberica var. Liberica 

Pohon Kopi Liberika memiliki ukuran yang cukup besar, bila tidak dipangkas 

tingginya bisa mencapai 18 meter. Ukuran buah Kopi Liberika paling besar 

diantara kopi budidaya lainnya dengan diameter sekitar 18-30 mm. Hanya saja 

rasio berat kering terhadap berat buah segarnya sangat rendah. 

Tanaman Kopi Liberika bisa hidup dengan baik pada ketinggian kurang dari 700 

meter.Bahkan ada tipe Kopi Liberika yang tahan ditanam di lingkungan tanah 

yang memiliki tingkat keasaman tinggi seperti lahan gambut. 

4. Coffea liberica var. Dewevrei 

Pohon Kopi Excelsa memiliki sifat-sifat yang sangat mirip dengan Liberika.Tidak 

banyak catatan mengenai karakter jenis kopi ini. Tanaman ini bisa tumbuh dengan 

baik di dataran rendah pada rentang ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. 

Seperti Liberika, Kopi Excelsa dibudidayakan secara terbatas. 
24
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Habitat untuk budidaya tanaman kopi terletak di antara 20° garis Lintang Utara 

dan Lintang Selatan.Perkebunan kopi yang terletak di area tersebut terbentang 

mulai dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, 

hingga Afrika.Kopi Arabika banyak ditanam di Amerika Tengah, Amerika 

Selatan, dan di sisi Barat Afrika.Sedangkan Kopi Robusta banyak ditanam di Asia 

Tenggara, sisi Timur Afrika dan Madagaskar. 

Selain itu terdapat juga perkebunan kopi di luar garis lintang 20°, meskipun 

jumlahnya tidak banyak.Salah satunya di dataran tinggi Yunan, Cina.Namun 

belum ada catatan lebih rinci mengenai profilnya.
25

 

 

 
Gambar 2.1 Tanaman Kopi 

Sumber :https://ahlikopilampung.com/2015/09/21/budidaya-tanaman-kopi-lampung/ 
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2. Tanaman Kopi Robusta 

Kopi Robusta tergolong dalam suku Rubiaceae marga Coffea. Nama ilmiahnya 

adalah Coffea canephora, lebih khususnya Coffea canephoravar. Robusta. 

Sebelumnya Kopi Liberika juga digolongkan ke dalam  spesies Coffea canephora, 

namun belakangan disebut sebagai spesies tersendiri, yakni Coffea liberica.
26

 

Klasifikasi tanaman Kopi Robusta :
27

 

Kerajaan  :Plantae 

Divisi  :Tracheophyta 

Kelas  :Magnoliopsida 

Suku  :Rubiaceae 

Marga  :Coffea 

Spesies  :Coffea canephoraPierre ex A. Froehner 

Daun Kopi Robusta bentuknya oval dengan ujung meruncing. Daun tumbuh pada 

batang, cabang dan ranting. Pada bagian batang dan cabang daunnya tumbuh 

berselang seling, sedangkan pada bagian ranting daunnya tumbuh pada bidang 

yang sama. 

Dari segi ukuran, buah Kopi Robusta lebih kecil dibanding Arabika.Ketika muda 

kulit buah berwarna hijau dan berubah menjadi merah saat matang.Buah yang 

telah matang tetap menempel kuat di tangkainya, tidak rontok seperti 

Arabika.Bentuk bijinya cenderung membulat dan ukurannya lebih kecil dari 

Arabika. 
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Pohon Kopi Robusta memiliki perakaran dangkal oleh karena itu sedikit rentan 

dengan kekeringan.Tanaman ini memerlukan tanah yang kaya kandungan organik 

untuk menopang pertumbuhannya.Bila ditanam di dataran rendah,Robusta 

memiliki ketahanan yang jauh lebih baik terhadap penyakit karat daun dibanding 

Arabika. 

Kopi Robusta tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-900 meter dari permukaan 

laut. Namun idealnya ditanam pada ketinggian 400-800 meter.Suhu rata-rata yang 

dibutuhkan tanaman ini sekitar 26°C dengan curah hujan 2000-3000 mm per 

tahun. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki tingkat 

keasaman (pH) sekitar 5-6,5.
28

 

Kopi Robusta ditemukan pertama kali di Kongo pada tahun 1898 oleh ahli botani 

dari Belgia.Robusta merupakan tanaman asli Afrika yang meliputi daerah Kongo, 

Sudan, Liberia, dan Uganda. Robusta mulai dikembangkan secara besar-besaran 

di awal abad ke-20 oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. 

Pengembangan Kopi Robusta berawal dari bencana wabah penyakit karat daun 

atau Hemileia vastatrix yang menyerang tanaman kopi.Pada tahun 1878 sebagian 

besar perkebunan kopi di Indonesia rusak akibat penyakit tersebut.Kemudian 

Belanda mengganti Arabika dengan Liberika. Namun di tahun 1890 Kopi Liberika 

juga mengalami penyakit yang sama. 

Pada tahun 1902 didatangkan jenis Kopi Robusta dari Kebun Raya Jardine di 

Brussel, Belgia.Setelah diteliti tanaman tersebut dipastikan lebih tahan terhadap 

penyakit karat daun.Lalu pada tahun 1907 tanaman Kopi Liberika diganti dengan 
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Robusta. Upaya kali ini berhasil, Robusta terbukti memiliki daya tahan yang lebih 

baik terhadap penyakit karat daun. 

Hingga saat ini perkebunan-perkebunan kopi di Indonesia didominasi jenis 

Robusta.Dalam perdagangan komoditas kopi global, Indonesia merupakan 

penghasil Kopi Robusta terbesar dunia setelah Vietnam dan Brasil. Lebih dari 

80% perkebunan kopi di Indonesia ditanami Robusta, sekitar 17% ditanami 

Arabika, sebagian kecil sisanya ditanami Liberika dan Excelsa. 

Kopi Robusta tahan terhadap penyakit karat daun, dan memerlukan syarat tumbuh 

dan pemeliharaan yang ringan, sedang produksinya jauh lebih tinggi. Oleh karena 

itu kopi ini cepat berkembang, dan mendesak kopi-kopi lainnya. Saat ini lebih dari 

90% dari areal pertanaman kopi Indonesia terdiri atas Kopi Robusta.
29

 

 
Gambar 2.2 Tanaman Kopi Robusta 

Sumber :https://jurnalbumi.com/knol/kopi-robusta/ 
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Terdapat beberapa perbedaan antara Kopi Robusta dengan Kopi Arabika beberapa 

diantaranya yaitu bentuk biji dan juga bentuk tanaman. Biji Kopi Robusta 

cenderung lebih bulat dibandingkan biji Kopi Arabika, bentuk biji Arabika lebih 

oval. Selain perbedaan yang kasat mata, pastinya terdapat perbedaan rasa dan 

aroma dari keduanya. Kopi Arabika cenderung memiliki variasi rasa, ketika 

disangrai aroma Kopi Arabika mengeluarkan aroma semacam buah-buahan dan 

rasanya tidak sekuat Kopi Robusta. Sedangkan aroma Kopi Robusta lebih terasa 

seperti kacang-kacangan serta aroma dan rasa kopi lebih kuat dan pekat 

dibandingkan jenis Arabika. Robusta cenderung lebih pahit dan keras dibanding 

Arabika, itu yang menjadikan Kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat. 

 

 
Gambar 2.3 Perbedaan Biji Kopi Robusta dengan Arabika 

Sumber: https://majalah.ottencoffee.co.id/perbedaan-kopi-arabica-robusta/ 
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Gambar 2.4 Bentuk Tanaman Kopi Robusta 

 

 
Gambar 2.5 Bentuk Tanaman Kopi Arabika 

Sumber : https://alamtani.com/kopi-arabika/ 
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E. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penulis memulai pembahasan awal dari 

aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dan kemudian dilanjutkan 

pembahasan mengenai Indikasi Geografis sebagai salah satu cabang dari Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), lalu pembahasan akan mengerucut pada Indikasi 

Geografis Kopi Robusta Lampung dimana Kopi Robusta Lampung merupakan 

objek dari pokok pembahasan penelitian. Kemudian dilanjutkan padatiga 

permasalahan yang akan dibahas lebih detil, yaitu mengenai pelaksanaan 

pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung terkait syarat dan tata cara 

HKI 
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pendaftaran dari awal sampai dengan akhir proses, kemudian faktor pendukung 

dan penghambat dalam pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung, 

serta pembahasan terakhir akan membahas mengenai hak dan kewajiban 

pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung setelah didaftarkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
30

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Terdapat tiga jenis pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif terapan: 

1. Nonjudicial case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik; 

2. Judicial  case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang 

diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi); 

3. Live-case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum yang dalam keadaan 

berlangsung atau belum berakhir.
31

 

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan dengan tipe live-case 

study, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang masih 

                                                   
30

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali 

Pers,1990.,hlm. 1 
31

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra 

AdityaBakti,2004.,hlm. 112-149 



32 
 

dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Penelitian ini akan melihat 

bagaimana pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif 

terapan.Penelitian hukum normatif terapan menurut AbdulkadirMuhammad 

adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif 

(perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
32

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pemberlakuan atau 

implementasi ketentuan hukum normatif  berupa Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara in action pada 

penerapan pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta 

Lampung,terapannya pada pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta 

Lampung. 

C. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, 

penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat 

tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
33
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Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pendaftaran 

Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung. 

D. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di 

lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada Ketua MIG Kopi 

Robusta Lampung dan Pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Lampung. 

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-

undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 

Tentang Indikasi Geografis 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

4. Perjanjian TRIPs 

 

 



34 
 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu 

pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan 

penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil 

penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan 

bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan 

data : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan (library research), yaitu pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara 

luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan 

dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, 

mengkaji peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua 

pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang 

biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut 

informan atau responden. Terkait hal ini, pewawancara ialah penulis. Informan 

dalam wawancara penelitian ini adalah Bapak Agustanto Basmar, S.P., M.Si 

sebagai Ketua MIG Kopi Robusta Lampung dan Ibu Ir. Alfaizah, M.M sebagai 

perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung. 

 

F. Pengolahan Data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data 

sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara : 

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya serta kejelasan. 

3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya. 

4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai 

hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 

diajukan. 
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G. Analisis Data 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data 

primer dan sekunder.Data dalam penelitian ini akan ditafsirkan dan dirumuskan ke 

dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, agardiperoleh gambaran 

yang jelas sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis 

Kopi Robusta Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampungmeliputi 

beberapa tahapan, yaitu memenuhi persyaratan yang terdiri dari syarat 

subjektif dan objektif. KemudianPemohon IG Kopi Robusta Lampung harus 

melakukan beberapa prosedur pendaftaran sesuai dengan aturan dalam PP 

Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, mulai dari pengajuan 

permohonan sampai dengan tahap akhir. Kemudiansetelah menyelesaikan 

semua prosedur, sertifikat IG Kopi Robusta Lampung diterbitkan oleh Ditjen 

HKI dengan nomor sertifikat ID G 000000026 pada tanggal 13 Mei 2014. 

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran Indikasi 

Geografis Kopi Robusta Lampung. Faktor pendukung dalam proses 

pendaftaran meliputi: 

a. Telah adanya program terkait Indikasi Geografis yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Pertanian. 

b. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dengan memfasilitasi dalam proses 

mengawali pembentukan tim MIG Kopi Robusta Lampung. 

c. Pendanaan dari Kementerian Pertanian dan juga dari Pemerintah Derah. 



67 
 

d. Dukungan dari Bupati Kabupaten yang terlibat dengan menandatangani 

komitmen untuk turut peduli terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta 

Lampung. 

e. Kepedulian orang-orang di dalam asosiasi yang mau mempelajari dan 

mengerti persoalan tentang Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung. 

f. Semangat dari pihak Kabupaten terkait yang turut berkontribusi dalam 

menyelesaikan proses pendaftaran IG 

g. Koordinasi yang baik dari berbagai pihak sehingga mempercepat proses 

pendaftaran. 

Faktor penghambat dalam proses pendaftaran dianggap tidak terlalu besar 

oleh Ketua MIG Kopi Robust Lampung. Faktor yang dapat dikatakan sebagai 

penghambat yaitu hanya pada proses revisi buku persyaratan yang 

memerlukan waktu cukup lama dan dilakukan beberapa kali untuk 

penyempurnaan. 

3. Terdapat hak dan kewajiban pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta 

Lampung setelah pendaftaran. Hak pemegang hak Indikasi Geografis Kopi 

Robusta Lampung meliputi: 

a. Berhak untuk mencantumkan logo Indikasi Geografis pada produk yang 

dijualnya. 

b. Pemegang hak berhak melakukan gugatan terhadap pelaku 

penyalahgunaan hak. 

c. Berhak melakukan atau mengikuti kegiatan promosi produk Indikasi 

Geografis. 
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Kewajiban pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung yaitu: 

a. Pemegang hak wajib mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) 

yang telah tertulis dalam buku persyaratan. 

b. Pemegang hak wajib menjaga kualitas produknya. 

c. Pemegang hak wajib menjaga nama baik asosiasi (MIG) dan produk 

Indikasi Geografis yang telah didaftarkan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan di atas, maka penulis memberikan saran, 

yaitu: 

Pasca pendaftaran IG Kopi Robusta Lampung, Pemerintah harus tetap konsisten 

dalam proses pembinaan MIG. Hal ini bertujuan agar konsistensi anggota MIG 

dalam menjalankan tugas tetap terjaga. Pemerintah juga dapat menjadi penggerak 

apabila diperlukan reorganisasi terhadap kepengurusan MIG, misalnya terdapat 

anggota yang telah meninggal dunia atau sudah tidak aktif lagi dalam organisasi. 

Pemerintah juga perlu berupaya dalam melindungi dan menjaga arsip dokumen-

dokumen penting MIG. Hal-hal tersebut menjadi poin penting yang harus 

diperhatikan oleh Pemerintah daerah manapun yang terlibat dalam pendaftaran IG 

suatu produk di daerahnya masing-masing agar tujuan dari didaftarkannya IG 

dapat tercapai dengan maksimal. 
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