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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Untuk dapat mengatur masyarakatnya, suatu negara mendapatkan dan menerapkan 

hukum  sebagai instrumen penataannya. Keberadaan hukum sungguh penting untuk suatu 

negara. Hukum menjadi fondasi dasar dan juga berpengaruh dalam mengelola jalannya 

suatu pemerintahan. Kehadiran hukum juga akan menciptakan tata tertib dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga keadilan, keamanan, ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan 

baik. Hukum merupakan suatu sistem yang isinya mencakup aturan-aturan dan norma-

norma yang mengatur tingkah laku manusia. Oleh karenanya, hukum memuat nilai-nilai 

kegunaan, kemanfaatan, kepastian dan keadilan dalam masyarakat dimana tempat hukum 

diciptakan. Dalam kepustakaan hukum, terdapat beberapa ahli yang menyampaikan 

pendapatnya mengenai pengertian hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan 

kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak mau memang harus 

hidup bersama. Dikatakanya, hiduplah berdasarkan hukum jika ingin hidup bersama secara 

damai dan adil. Immanuel Kant berkeyakinan bahwa untuk membangun tatanan negara 

yang rasional, diperlukan suatu hukum dan manajerial pemerintahan yang memastikan 

setiap orang menghormati kebebasan orang lain. Negara tidak harus mengatur 

masyarakatnya dengan kontrol yang bersifat moral ataupun religious. Dalam kaitan ini, 

jika dalam suatu masyarakat masing-masing kelompok mengakui kebenaran absolut 

agama, moralitas atau kulturnya, maka dapat timbul konflik dan kekacauan. Kebijakan 

moralitas hanya dapat memecah belah masyarakat modern yang beraneka ragam dalam 

kategori-kategori kebudayaan, moral maupun agama. Atas dasar itu, Immanuel Kant 

mengusulkan perlunya tatanan hukum yang obyektif dan imperatif yang dapat diartikan 

bahwa hukum menjamin semua kepentingan individu menurut prinsip teoritis imperatif 
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dan akal praktis. Hukum merupakan bidang sollen, bukan bidang sein. Menurut Immanuel 

Kant, manusia memiliki dua jenis akal yaitu akal murni (akal teoritis) yang merupakan 

media untuk melihat yang ada (sein) yaitu fakta, alam dan semua yang dapat direkam oleh 

indera. Sebaliknya, akal praktis merupakan media untuk menangkap bidang harus (sollen) 

yaitu norma-norma. Itulah sebabnya kenapa hukum merupakan bidang akal praktis. Akal 

praktis berbicara tentang apa yang seharusnya. Maka dari pembentukannya mengikuti 

keharusan menurut prinsip imperatif kategori itu. Hukum tidak boleh dibuat atas dasar 

pertimbangan-pertimbangan pragmatis berbasis pengalaman inderawi seperti rasa suka, 

rasa untung, rasa enak dan sebagainya. Hanya hormat kepada norma-norma sebagai 

kewajiban imperatif kategoris yang dapat menjadi motif untuk membentuk aturan hukum.1 

Sementara, Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem 

aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk 

pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu 

kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak 

mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.2  Satjipto 

Rahardjo menjelaskan bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang 

berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak 

manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. 

Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh 

masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.3  

Sudikno Mertokusumo, memberikan pengertian bahwa hukum merupakan 

kumpulan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan suatu kehidupan bersama, keseluruhan 

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat 

                                                
1 Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum: Genta Publishing, Yogyakarta, 2013 
2 Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-
RI, 2006), hlm. 13 
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 20 
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dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan kaidah atau 

peraturan yang mempunyai isi bersifat normatif dan umum, normatif karena menentukan 

apa yang seharusnya dilakukan dan umum karena berlaku bagi setiap orang, apa yang tidak 

boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan 

kepada kaidah-kaidah.4 Sementara menurut pandangan dari J.C.T. Simorangkir dan 

Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat 

oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam 

lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat 

diambilnya tindakan hukuman.5  

Dalam sebuah negara terdapat banyak jenis hukum yang ditetapkan, dengan 

beragam peraturan yang utamanya untuk keadilan. Keberadaan hukum yang dibuat 

sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, bukan berarti tidak memiliki 

tujuan yang baik. Hukum dan peraturan yang telah dibuat memberikan dampak positif 

sehingga menjadi salah satu ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Lebih dari itu, hukum 

membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat dan juga negara. 

Awal mula munculnya pemikiran negara hukum berdasarkan reaksi terhadap 

kesewenang-wenangan pada masa lampau. Oleh karena itu suatu negara hukum 

mempunyai unsur yang erat terhadap hubungan antara sejarah dan perkembangan 

masyarakat dari suatu bangsa. Wujud negara hukum untuk pertama kalinya diutarakan 

oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut diperkuat oleh Aristoteles.6 Karya-karya 

filsafat dan teori politik Plato yang ditulis kedalam bukunya seperti Politeia, Politicos dan 

Nomoi telah mencoba untuk menyusun bagaimana suatu bentuk negara yang dianggap 

ideal. Dalam Politeia, Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus 

                                                
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, h.45 
5 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1980, 
hlm. 6. 
6 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 1 
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menempatkan segala aspek penghidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. 

Karena menurutnya, hukum adalah aliran emas, perwujudan dari right reasoning (berfikir 

secara benar).7 Walaupun dalam hal tersebut Plato belum dapat memberikan penjelasan 

mengenai konsep negara hukum melalui pelaksanaan right reasoning itu.  

Akan tetapi dalam buku Nomoi, Plato menerangkan bahwa penyelenggaraan yang 

baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Plato berpendapat bahwa 

adanya peraturan-peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi suatu keharusan, 

sehingga dalam Nomoi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh 

hukum.8 Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin kuat ketika didukung oleh 

muridnya Aristoteles yang menuliskan ke dalam bukunya Politica.9 Aristoteles 

menjelaskan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi 

dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: 

1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. 

2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan umum, bukan hukum dibuat secara sewenang-wenang yang 

menyampingkan konvensi dan konstitusi. 

3) Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas 

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan 

pemerintahan despotik. 

Dalam hubungannya dengan konstitusi, Aristoteles menyatakan bahwa konstitusi 

merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud 

dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi 

merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan 

                                                
7 Soetiksno, Filsafat Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 13 
8 Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, Jakarta: UI-Press, 
1995, hlm. 12 
9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23 
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tersebut.10 Selanjutnya, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur 

negara menurut aturan-aturan tersebut.11 Oleh karenanya, negara hukum sepadan dengan 

negara berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main 

kehidupan bernegara, pemerintahan, dan kemasyarakatan.12 

Seiring perkembangan suatu area negara hukum terutama dalam area Eropa 

Kontinental, negara hukum seringkali identik dengan sebutan rechtsstaat. Sementara itu, 

kepada para pengikut pemahaman anglo saxon digunakan istilah rule of Law dan juga 

dikenal istilah monocracy. Istilah-istilah tersebut memiliki sistem pelaksanaan yang 

sedikit berbeda, akan tetapi pada pokoknya sama, yaitu berusaha untuk memandang pada 

suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Konsep 

rechtsstaat sendiri muncul dari suatu perjuangan untuk menentang absolutisme sehingga 

sifatnya revolusioner13, lalu konsep rechtsstaat berdiri dari sistem Hukum Kontinental 

yang juga disebut civil law. Menurut pandangan Julius Stahl, karakteristik negara hukum 

rechtstaat meliputi beberapa hal sebagai berikut:14 

1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

2) Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak  

tersebut; 

3) Pemerintah berdasarkan Undang-Undang; 

4) Adanya peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara dalam 

perselisihan yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

                                                
10 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 3 
11 Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 20-21 
12 Asmaeny Azis, Izlindawati, Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum, 

Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 13 
13 Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum bagi  Rakyat di Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 

72 
14 Muhammad Tahir Azhary. 2003. Negara Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 89. 
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Sementara dalam konsep negara hukum rule of law, menurut pandangan A.V. Dicey 

negara hukum dengan konsep rule of law meliputi beberapa karakteristik sebagai berikut:15 

1) Adanya supremasi hukum (supremacy of law) untuk menentang pengaruh   

 dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari 

 pemerintah; 

2) Adanya persamaan di depan hukum (equality before the law) atau penundukan 

 yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land; 

3) Adanya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen. 

 Konsep negara hukum rule of law pada umumnya berkembang di negara-negara 

Anglo-Saxon atau common law system yang berawal oleh putusan-putusan hakim atau 

pengadilan (Judicial decisions), melalui putusan-putusan hakim yang kemudian 

mewujudkan kepastian hukum. Sistem hukum ini berlaku di negara seperti Inggris, 

Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Singapura. Sifat pembeda dari kedua negara 

hukum dengan konsep rechstaat dan rule of law tersebut ialah, negara dengan konsep 

hukum rechstaat memiliki karakteristik pentingnya peradilan administrasi.16 Sedangkan 

pada negara konsep hukum rule of law tidak disebutkan sama sekali harus ada peradilan 

administrasi akan tetapi keunggulan yang terdapat dalam konsep negara hukum rule of law 

yaitu pengutamaan atas persamaan di depan hukum.17  

Indonesia merupakan negara hukum. Pada 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia 

mendeklarasikan kemerdekaanya dan sejak saat itu secara formil bangsa Indonesia 

mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis. Konsepsi negara hukum 

                                                
15 Yopi Gunawan dan Kristian. 2015. Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila. 

Bandung: Refika Aditama. Hlm. 58. 
16 Philipus M. Hadjon. 1996. Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi manusia, dan Negara Hukum. (Editor: Bagir 

Manan). Jakarta: Gaya media Pratama. Hlm. 76. 

 
17 Mhd. Shiddiq Tgk. 2003. Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 35. 
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atau disebut “rechtsstaat”, dirumuskan dengan tegas dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-undang 

Dasar 1945 ini juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi 

negara hukum Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan, “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Padmo Wahyono, menganalisis negara hukum Pancasila dengan bertitik 

awal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam 

asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan 

martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan 

secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang 

terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun 

orang seorang, berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.18 Dengan 

demikian, cukup nyata bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis bukan 

yang otoriter. Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum harus berlandaskan 

konstitusi atas kekuasaan manapun. Negara hukum, demokrasi dan institusi menciptakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menghadapi sebuah bangunan negara 

yang memajukan tinggi supremasi demokrasi dan institusi yang berlandaskan kepada 

hukum. Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana 

yang diutarakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa negara yang dikategorikan 

sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:19 

1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan 

  atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 

2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 

3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan 

                                                
18 Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 95 
19 R. Sri Soemantri  Martosoewignyo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, 

hlm. 29 
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4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtterlijke controle). 

  Menurut Von Munch sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi, dijelaskan 

bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:20 

1) Hak asasi manusia; 

2) Pembagian kekuasaan; 

3) Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan 

  peradilan pada undang-undang dan hukum; 

4) Aturan dasar tentang proporsionalitas (verhaltnismassingkeit); 

5) Pengawasan peradilan terhadap putusan-putusan (penetapan-penetapan)  

  kekuasaan umum; 

6) Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; 

7) Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang. 

 Peraturan Perundang-undangan atau Tata Hukum menjelmakan tertib 

perundang-undangan. Tertib perundang-undangan merupakan keadaan teratur di bidang 

perundang-undangan. Sementara pada makna peraturan perundang-undangan dapat 

diartikan sebagai produk hukum, dan peraturan Perundang-undangan sebagai suatu proses. 

Sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan merupakan penataan jenis-jenis 

hukum yang masing-masing mempunyai kedudukan, dan hubungan hierarkis-

fungsional.21Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

                                                
20 A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam 

Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 

312 
21 Retno Saraswati, Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia, Media Hukum/Vol1.IX/No2/April-Juni/2009, No ISSN 1411-3759, hlm.1 



 9 

2)  Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat; 

3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Peraturan Presiden; 

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. 

 Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas mencakup peraturan yang 

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 

setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.22 

Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.23 Susunan urutan Peraturan Perundang-

undangan diatas menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang saling 

terkait dimana yang telah disebut terlebih dahulu mempunyai hierarki lebih tinggi daripada 

bentuk-bentuk yang tersebut dibawahnya. Susunan urutan di atas juga mengandung 

konsekuensi hukum terutama dalam bentuk peraturan atau ketetapan yang hierarkinya 

lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang 

dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah 

                                                
22 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
23 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
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yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti 

konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi 

peraturan yang lebih tinggi.24  

 Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan mensejahterakan masyarakatnya. 

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia adalah teori Negara 

Kesejahteraan atau juga disebut dengan Welfare State. Penggagas teori welfare state, 

Kranenburg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan 

kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan 

seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.25 Faktor utama 

penggerak berkembangnya Negara kesejahteraan menurut Pierson26 adalah industrialisasi 

yang membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional penyediaan kesejahteraan 

dan ikatan keluarga, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi 

penduduk, munculnya pembagian kerja (division of labour), perubahan pola kehidupan 

keluarga dan komunitas, maraknya pengangguran siklikal, serta terciptanya kelas pekerja 

nirlahan (landless working class) beserta potensi mobilisasi politis mereka. Konsep 

welfare state biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (equality of 

opportunity), pemerataan pendapatan (equitable distribution of wealth), dan tanggung 

jawab publik (public responsibility) terhadap mereka yang tidak mampu untuk 

menyediakan sendiri kebutuhan.27 Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith ide dasar 

negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) 

mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin 

                                                
24 Ni’matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal 

Hukum No. 1 Vol 13 Januari 2006, hlm 32. 
25 Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 

1989 
26 C Pierson, Late Industrializers and the Development of the Welfare State dalam Darmawan Triwibowo dan 

Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 24. 
27 Alfitri, ideologi Welfare State dalam Dasar negara Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3, Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi, 2012, hlm.454 
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the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens.28 Bentham 

menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau 

kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham 

berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu 

yang baik.29 Gagasan Jeremy Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan 

penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak 

kesejahteraan negara” (father of welfare states).30  

Sementara menurut Esping-Andersen, negara kesejahteraan lebih sering ditengarai 

dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara 

(pemerintah) kepada warganya seperti pelayanan, Pendidikan dan transfer pendapatan, 

serta pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (negara kesejahteraan dan kebijakan 

sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidak tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai 

hubungan implikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa 

keberadaan negara kesejahteraan, tetapi sebaliknya negara seperti ini selalu membutuhkan 

kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.31 Apabila semula Negara hanya 

dipandang sebagai instrument of power, maka mulai timbul aliran-aliran yang 

menganggap Negara sebagai agency of service. Oleh karena itu lalu munculah konsep 

welfare state yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi 

juga sebagai anggota atau warga dari kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata 

                                                
28 Syaiful Bahri Ruray, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi 

Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 33.  
29 Syaiful Bahri Ruray, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi 

Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 33. 
30 Syaiful Bahri Ruray, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi 

Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 33. 

 
31 S. Kuhnle dan SEO Hort, The Development Welfare State in Scandinavia; Lessons for the Developing World 
(UNRISD), 2004, hlm.10 dan Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan 

Kebijakan Pelayan Publik, Bandung: Nuansa, 2009, hlm.53. 
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merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga untuk tujuan dirinya sendiri.32 

Sementara, menurut pandangan Muchsan ia meyakini bahwa Negara Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Negara yang bertipe welfare. Sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Muchsan tanggung jawab Negara Indonesia 

dapat diuraikan sebagai berikut:33 

(1) Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan, dan ketertiban (defence, 

security, and protectional function). Sebagai penjabaran fungsi ini, Negara harus 

mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau pemberontakan 

dari dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan di lautan serta kekayaan alam 

lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang 

asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini perlindungan terhadap 

kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan atau welfare function. Tugas inipun dalam 

arti yang seluas-luasnya, termasuk social service dan social welfare, seperti bantuan 

bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan 

kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain. Yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh 

bangsa Indonesia. 

(3) Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan (educational function). Fungsi inipun harus 

ditafsirkan pada arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, yang juga termasuk dalam 

                                                
32 Soejono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI 

Press, 1983, hlm. 68 dan W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, hlm. 11-12. 
33 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara 
di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 8 dan juga W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara hlm. 

17-18. 
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fungsi ini misalnya juga untuk penerangan umum, nation and character building, 

peningkatan kebudayaan, dan lain-lain. 

(4) Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan 

dunia (world peace and human welfare) dalam arti yang luas pula. Di dalam politik 

bebas aktif, Negara Indonesia turut menciptakan kedamaian yang abadi dan kekal 

untuk kehidupan manusia pada umumnya. 

Selanjutnya, Muchsan34 menguraikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 

menciptakan keseimbangan serta keterpaduan antara fungsi regular dan fungsi 

pembangunan, yang semakin memperluas kewajiban Negara. Negara dengan 

kewenangannya mengarahkan dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, guna 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali, sehingga disebut 

sebagai Negara hukum sosial (sociale rechtsstaat). Terdapat 2 konsekuensi logis yang 

muncul dalam kehidupan Negara hukum sosial, yaitu:35 

Pertama; adanya intervensi atau campur tangan Negara yang cukup luas terhadap 

aspek kehidupan masyarakat. Campur tangan ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan 

masyarakat yang merata, bukan kesejahteraan menurut filsafat liberal. Dengan adanya 

campur tangan ini, dapat dihindari adanya free fight liberalism yang hanya akan 

menguntungkan pihak yang kuat saja. Campur tangan ini diwujudkan dalam bentuk 

pengaturan-pengaturan dan pengarahan-pengarahan dari pihak Negara terhadap kehidupan 

masyarakat. Dengan begitu pola kehidupan masyarakat akan searah dengan pembangunan 

yang dilaksanakan oleh negara.  

                                                
34 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara di 

Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm.8-9 
35 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara di 

Indonesia, hlm. 9-10. 
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 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

mengandung ide negara kesejahteraan (welfare state).36 Unsur-unsur welfare state ini telah 

dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) 

pada saat persiapan rapat pembahasan persiapan dan paska kemerdekaan negara Indonesia. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia 

dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk “Untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia, dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.37 Konsep Negara kesejahteraan merupakan wujud dari Negara Hukum yang 

mempunyai ciri Asas Legalitas, Asas Persamaan dalam hukum, dan Peradilan yang 

bebas.38 Dalam menjalankan tugasnya pemerintah Indonesia harus menjaga segala 

tindakannya agar berada dibawah naungan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu 

setiap campur tangan penguasa yang diberi izin, tujuannya untuk: 

(1) Menjaga ketertiban masyarakat 

(2) Mengatur kehidupan masyarakat 

(3) Menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa 

(4)  Menegakkan keamanan dan ketertiban.39 

 

 

 

                                                
36 Jimly Assiddiqie, Undang Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan 
37 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-IV 
38 Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, hlm. 41. 
39 Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, hlm. 42. 
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1.1.1 Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan 

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut 

sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (social 

constitution) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, 

Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut 

Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak 

dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara 

sosialis.40 Ketentuan tentang ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 

instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan 

perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan 

(justice), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Konstitusi berfungsi sebagai 

penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar.41  

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum 

modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum 

kesejahteraan adalah: 

“Negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau 

ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, 

kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.42 Negara Hukum 

kesejahteraan menurut Bagir Manan tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak 

saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung 

jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. 

Bagir Manan dalam karyanya yang lain menyatakan bahwa konsepsi negara hukum 

                                                
40 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124.  
41 Jimly Assidiqqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 68-70. 
42 Bagir Manan, 1996, Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme perekonomian, 

FH UNLA, Bandar Lampung, hlm.9. 
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modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu: aspek politik, 

hukum, dan sosial- ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan 

negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip 

supremasi hukum dalam proses penegakan hukum, asas legalitas dan rule of law, 

sedangkan aspek sosial menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum. 

Konsep kesejahteraan di Indonesia, mengarah pada rancangan pembangunan 

kesejahteraan sosial, yaitu hubungan kegiatan yang tersusun dan aturan yang ditujukan 

untuk memajukan kualitas dan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara 

dipandang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

1.1.2 Konstatasi Keadaan 

Begitu pentingnya keberadaan dan ketegasan hukum untuk mengatur kehidupan 

masyarakat dalam suatu Negara. Apabila masyarakat tanpa ada keberadaan dan ketegasan 

hukum apa jadinya suatu masyarakat itu. Setiap individu masyarakat akan berlaku, 

berbicara, berbuat sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa peduli akan orang lain 

dan kepentingan masyarakat lain. Sementara itu apabila semua masyarakat saling tidak 

peduli akan orang lain terlebih dengan orang di sekitarnya maka tidak akan terjadi interaksi 

satu sama lain. Apabila tidak terjadi interaksi maka tidak akan terbentuk suatu masyarakat. 

Jadi masyarakat tanpa hukum sangat tidak mungkin terjadi apalagi hukum tanpa 

masyarakat. Karena dari hukum itulah masyarakat terbentuk dan dari masyarakat pula 

hukum itu terbentuk. 

 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman sumber daya 

alam dan kaya akan potensi pengetahuan budaya dan tradisional sudah sewajarnya 

mempunyai sistem perlindungan terhadap indikasi geografis yang memadai. 
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Sebagai wujud dari komitmen untuk memfasilitasi demi mensejahterakan rakyat 

tersebut, negara perlu mengatur, dan memerintah berbagai hal. Salah satu contohnya 

adalah di bidang Indikasi Geografis dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 

tentang Indikasi Geografis yang menghasilkan instrumen hukum khususnya dalam bidang 

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat menjadi HKI sebagai padanan kata yang biasa 

digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah 

pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada 

intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas 

intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia.43 Dari Pengertian HKI tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia 

yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran 

bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia membutuhkan pengorbanan waktu, 

tenaga dan juga biaya. Pengorbanan ini menjadikan suatu karya yang telah diwujudkan 

mempunyai nilai ekonomi karena dari karya tersebut dapat memanfaatkan nilai 

ekonominya dan dapat dinikmatinya. Dari konsep tersebut juga dapat mendorong 

kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah diwujudkan berupa 

perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu jenis HKI yang memiliki 

daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukan daerah dimana produk 

itu berasal adalah Indikasi Geografis.44  

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang 

memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas, reputasi dan ciri-ciri yang 

                                                
43 http://e-tutorial.dgip.go.id/ 
44 Sabela Gayo, “Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Kopi Gayo” Notes I Love Gayo , January 2010 
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disebabkan tempatnya berasal. Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat 

perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur 

hal tersebut.45  Indikasi geografis pada pokoknya memuat 4 elemen dasar yaitu:46 

1) Penentuan wilayah penghasil produk 

2) Spesifikasi metode produksi 

3) Spesifikasi kualitas produk 

4) Nama dan reputasi tertentu yang membedakan dari produk sejenis lainnya 

Indikasi geografis terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama ciri, kualitas 

yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. 

Kepemilikan hak Indikasi Geogragis bersifat kolektif. Setiap orang yang berada di dalam 

daerah penghasil produk mereka memiliki izin untuk itu, dimungkinkan untuk bersama-

sama memiliki hak dan menggunakan nama Indikasi Geografis pada produksinya 

sepanjang syarat-syarat yang telah ditentukan secara bersama dalam buku persyaratan 

dipenuhi. 47 

Jika diperhatikan, perlindungan indikasi geografis memang kenyataanya telah diatur 

sebelum TRIPs, dimana indikasi geografis sudah dikenal dalam beberapa konvensi atau 

treaty meskipun tidak secara jelas menyebut istilah indikasi geografis, misalnya dalam 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property pada tahun 1983, Madrid 

Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin yang telah mengalami 

revisi pada tahun 1979,48 serta dalam Lisbon Agreement yang telah direvisi menjadi 

                                                
45 Achmad Zen Umar Purba, “International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and 

Traditional Knowledge”, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic 

and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR’s, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 

April, 2005, hlm.37. 
46 Bayu Haryo, “Angkat Potensi Daerah dengan Perlindungan (Produk) Indikasi Geografis”, Jurnal: 

https://www.kompasiana.com/bayuharyo/555471556523bda91d4aef3b/angkat-potensi-daerah-dengan-

perlindungan-produk-indikasi-geografis 2015 diakses pada tanggal 20 April 2020 
47 Idris, “Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi 

Sumber Daya Daerah”, hlm. 15 
48 Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-

Komunal, Malang: Setara Press, 2004, hlm. 3-4. 

https://www.kompasiana.com/bayuharyo/555471556523bda91d4aef3b/angkat-potensi-daerah-dengan-perlindungan-produk-indikasi-geografis
https://www.kompasiana.com/bayuharyo/555471556523bda91d4aef3b/angkat-potensi-daerah-dengan-perlindungan-produk-indikasi-geografis
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Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical 

Indication, diadopsi pada Diplomatic Conference May 2015.49 Sejak tahun 1883 juga, 

Paris Convention juga telah mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana 

Indikasi Geografis telah menjadi objek Hak Kekayaan Intelektual. Kedua perjanjian 

tersebut menyebutkan “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”.50  

Awal mula indikasi geografis yang ditetapkan secara hukum dan dilindungi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi di mana anggur untuk minuman beralkohol ditanam; 

jenis makanan lain sering juga memiliki appelation. Pembatasan selain batas geografis, 

seperti anggur jenis apa yang ditanam, hasil anggur maksimum, tingkat alkohol, dan faktor 

kualitas lainnya, juga berlaku sebelum nama sebutan secara legal muncul di label botol 

anggur.51  

Indikasi Geografis juga telah digunakan pada Perjanjian tentang Aspek-aspek 

Perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Perjanjian 

TRIPs (TRIPS Agreement) pada tahun 1994. TRIPs memberikan definisi Indikasi 

Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau 

kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, 

kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor 

geografis. Pada TRIPs Agreement Article 22 juga mengatur tentang Indikasi Geografis 

yang menyebutkan bahwa: “Geographical indications are for the purposes of this 

agreement, indications which indentify a good as originating in the territory of a member, 

                                                
49 Nurul Barizah, Masukan Indikasi Geografis RUU Merek, Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat 

Umum RUU tentang Merek, Jakarta, 16 Maret 2016. 
50 Achmad Zen Umar Purba, “International Regulation on Geopraphical Indications, Genetic Resources and 

Traditional Knowledge”, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic 

and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR’s, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 
April, 2005, hlm, 37. 
51 https://www.definitions.net/definition/appellation diaksed pada tanggal 20 April 2020 

https://www.definitions.net/definition/appellation
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or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other 

characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin”. TRIPs 

memberikan definisi indikasi geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu 

wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal 

barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat 

ditentukan oleh faktor geografis.   

Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, 

karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi 

secara yuridis52. Konsep Indikasi Geografis juga diakui oleh organisasi perdagangan dunia 

atau juga yang biasa disebut dengan World Trade Organization (WTO). WTO sebagai 

organisasi perdagangan dunia telah memperkenalkan pemikiran mengenai “pembangunan 

berkelanjutan” (sustainable development) dalam memanfaatkan kekayaan dunia dan 

kebutuhan untuk melindungi kelestarian lingkungan. WTO juga mengakui adanya upaya-

upaya positif guna mendapatkan kepastian bahwa negara-negara yang sedang berkembang 

dan kurang beruntung untuk mendapatkan perkembangan yang lebih baik dalam 

perdagangan internasional53. Semua negara anggota dihadapkan dengan tantangan untuk 

mewujudkan perlindungan Indikasi Geografis terutama di tingkat nasionalnya. Dengan 

begitu, setiap masing-masing negara memposisikan diri untuk mempertahankan para 

produsen terhadap persaingan dan penipuan.   

Keterkaitan dan ketergantungan Indikasi Geografis dengan masyarakat lokal cukup 

melekat terutama pada eksistensi tanah asal. Potensi Indikasi Geografis ini dapat 

dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat dan komunitas lokal yang 

                                                
52  OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual  (Intellectual Property Rights, (Jakarta: Raja Grafindo: 

2004, h. 386 
53  Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 

118. 
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pada umumnya dinamai bukan dengan nama perorangan atau individu akan tetapi nama 

tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis. 

Selebihnya, masyarakat memiliki arti  disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-

ikatan kasih sayang yang erat.54 Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni 

Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya 

berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.55 Masyarakat menurut 

Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut :56  

1)  Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan 

  sosial dan selalu berubah.  

2) Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-

  makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.  

3) Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat 

  orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut community (masyarakat setempat) 

adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok 

itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup 

bersama, maka disebut masyarakat setempat.57 Penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

sangat ditentukan oleh adanya aparat administrasi negara yang melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan inilah aparat 

tersebut dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dengan 

tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.58 

                                                
54 M. Munandar Soelaiman, “Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Eresco”, Bandung: Eresco, t. th, 

hlm. 63. 
55 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 11 
56 Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 14. 
57 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, 1990, Jakarta: Rajawali, hlm. 162. 
58 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di 

Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 33. 
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Perlindungan pada warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Di dalam Pasal 28 D ayat (1) 

UUDNRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum. Lalu, pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Pengaturan tersebut secara konstitusional mengamanatkan kepada negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraanya. 

Secara das sollen pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam 

menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan 

tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional. Hak-hak 

konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga 

negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial 

ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin 

oleh UUD.  

Perlindungan hukum menurut pendapat M. Hadjon bahwa “Prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”59 Perlindungan hukum juga dapat diartikan 

sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

                                                
59 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 

Administrasi Negara), Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 38. 
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ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.60 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai manfaat perlindungan hukum dalam unsur Hak Kekayaan Intelektual yaitu pada 

Indikasi Geografis untuk masyarakat lokal dengan judul “Perlindungan Indikasi Geografis 

Sebagai Pendorong Kesejahteraan Masyarakat Lokal Yang Berlandaskan Pada Potensi 

Sumber Daya Daerah Setempat” 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan untuk 

memfokuskan uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang di 

teliti. Berlandaskan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1.) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum Indikasi Geografis di 

  Indonesia? 

2.) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Undang-

  Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan  

  manfaatnya bagi masyarakat lokal setempat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

memahami indikasi geografis di Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan dan penegakan 

hukum indikasi geografis dan untuk mengetahui manfaat yang dapat diperoleh oleh 

                                                
60 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum),2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3. 



 24 

masyarakat lokal setempat yang telah mendaftarkan indikasi geografis sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penulisan ini adalah : 

1.) Secara akademis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum hak kekayaan 

intelektual (HKI) dan hukum perdagangan internasional. 

2.) Secara praktis, tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat, terutama 

 sebagai masyarakat dan perihal pemanfaatan potensinya dan perlindungan hukum 

 yang dapat diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan pokok bahasannya ke 

dalam lima bab sebagai berikut:  

 

BAB  I: Mengenai bab Pendahuluan yang pembahasannya meliputi: Latar  

   Belakang Penelitian; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian;  

   Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan 

   Sistematika Penulisan. 

BAB II:  Dalam bab ini akan membahas mengenai: Tinjauan Teoritis Tentang 

   Perlindungan Hukum meliputi pengertian Perlindungan, pengertian 

   Hukum dan Pengertian Perlindungan Hukum, Tinjauan Teoritis  

   Tentang Indikasi Geografis, Jenis-Jenis Indikasi Geografis, Pengaturan 

   Indikasi Geografis, Konsep Kepemilikan Indikasi Geografis, Konsep 
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   Perlindungan Indikasi Geografis, Alasan dan Tujuan Perlindungan  

   Indikasi Geografis.  

BAB III: Dalam bab ini, pembahasannya meliputi: jenis penelitian, sifat  

   penelitian, objek penelitian, pengumpulan data, analisis data.  

BAB  IV:  Bab mengenai analisa ini akan membahas mengenai identifikasi  

   masalah yakni mengenai; pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis 

   Dan Manfaatnya Sebagai Pendorong Kesejahteraan Masyarakat Lokal 

   Yang Berlandaskan Pada Potensi Sumber Daya Daerah Setempat 

BAB  V:  Kesimpulan dan Saran. Dalam bab penutup ini akan diuraikan 2 (d) 

   hal, yaitu kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


