
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan alam mencakup

spesies tumbuhan, hewan dan ekosistem yang sangat beraneka ragam. Bukan

menjadi rahasia bahwa kekayaan alam Indonesia mampu menghasilkan produk-

produk yang unggul dalam kualitas dengan ciri khas tersendiri. Pada masa

penjajahan Belanda misalnya, rempah-rempah menjadi satu komoditi Indonesia

yang diperebutkan dalam dunia perdagangan internasional1. Hal ini membuktikan

betapa kekayaan alam Indonesia memiliki keunggulan tersendiri yang tidak

dimiliki negara-negara lain. Dewasa ini, Indonesia masih berperan penting dalam

dunia perdagangan internasional sebagai salah satu negara pengekspor rempah-

rempah. Tentunya bukan hanya rempah-rempah yang menjadi komoditi ekspor

Indonesia. Masih banyak kekayaan alam Indonesia yang apabila dibudidayakan

dengan baik dapat berpotensi menjadi komoditi ekspor lainnya yang

menguntungkan bagi devisa negara.

Meningkatnya keanekaragaman komoditi di era perdagangan internasional

perlu diimbangi dengan usaha perbaikan kebijakan yang terus-menerus dari

Pemerintah. Hal ini demi menjaga iklim persaingan usaha yang sehat baik bagi

1 “Rempah-Rempah: Daya Pikat Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia”,
<http://www.anneahira.com/kedatangan-bangsa-eropa-di-indonesia.htm>, diakses 7 Oktober 2011

 



produsen maupun konsumen. Salah satu sarana hukum yang dapat membantu

terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan internasional

adalah perlindungan Indikasi Geografis (Geographical Indication).

Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan,

dipakai dan dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan

asal tempat produk tersebut2 dimana reputasi, kualitas dan karakteristik produk

sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan3. Sehingga pada

praktiknya, indikasi geografis tidak hanya memberi perlindungan terhadap

produk-produk unggulan dari praktek kecurangan, tetapi juga melindungi

konsumen dimana konsumen dipastikan mengkonsumsi produk asli4.

Dilihat dari rezim hukumnya, indikasi geografis merupakan satu bagian

dari Hak Kekayaan Intelektual selain Hak Cipta (Copyrights), Merek

(Trademark), Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design), Rahasia Dagang

(Trade Secret) dan hak kekayaan intelektual lainnya.

Pentingnya perlindungan indikasi geografis telah lama disadari oleh

masyarakat internasional khususnya Eropa. Pada akhir abad ke-19, indikasi

geografis mulai diatur dalam perjanjian multilateral sebagai salah satu hak

kekayaan industrial, yaitu dalam Konvensi Paris tentang perlindungan hak

kekayaan industrial (Paris Convention 1883)5. Selanjutnya beberapa varian dari

2 Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis,
(Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm.1
3 Ditjen HaKI, “Potensi Produk Indikasi Geografis Indonesia”, hlm.2
<http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=14872>, diakses 2 Oktober 2011

4 Ibid., hlm.1
5 Miranda, op. cit., hlm.3

 



indikasi geografis mulai disinggung dan diatur secara khusus dalam konvensi

internasional lainnya, meski umumnya konvensi-konvensi tersebut tidak memiliki

jumlah anggota yang terlalu besar6.

Ide memasukkan indikasi geografis sebagai bagian dari rezim hak

kekayaan intelektual pertama kali mengemuka setahun setelah Peninjauan Paruh

Periode dalam Proses Negosiasi Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (the

GATT Midterm Review on Negotiation Process) tahun 1988 yang

memperkenalkan pengertian ”Indikasi Geografis (Geographical Indication)” dan

”Apelasi Asal (Appellation of Origins)”7. Kemudian, masuknya indikasi geografis

dalam rezim hak kekayaan intelektual ditandai secara resmi dengan munculnya

Persetujuan tentang Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan

Perdagangan atau dikenal dengan Persetujuan TRIPs (the Agreement of Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights). Keberadaan indikasi geografis di

mata internasional semakin dikenal dengan disahkannya Persetujuan TRIPs

sebagai Annex IC dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

(the Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO)8. Pengesahan

ini berdampak pada kewajiban negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan

WTO untuk menyelaraskan peraturan dalam negeri dengan standar peraturan yang

tercantum dalam Persetujuan TRIPs, termasuk di dalamnya pengaturan indikasi

geografis. Dalam hal ini, Persetujuan TRIPs memungkinkan negara anggota

6 Ibid.
7 Ibid., hlm.4
8 Ibid.

 



menambah kuantitas maupun kualitas perlindungan sesuai dengan kepentingan

nasional.

Sebagai konsekuensi penandatanganan Persetujuan TRIPs sejak 1 Januari

1995, Indonesia telah melakukan pembenahan dan pengembangan struktur hukum

nasional9 untuk memasukkan ketentuan-ketentuan baru dalam TRIPs, seperti

masalah perlindungan indikasi geografis. Penyempurnaan struktur hukum

nasional dilakukan terhadap Undang-Undang Merek yaitu Undang-undang Nomor

19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun

199710. Perubahan yang dilakukan memuat pasal-pasal perlindungan atas indikasi

asal dan indikasi geografis yang tidak tercantum dalam Undang-undang Merek

sebelumnya. Pada usaha penyempurnaan Undang-Undang Merek selanjutnya

menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, pengaturan perlindungan

indikasi geografis dan indikasi asal dicantumkan dalam satu bab tersendiri.

Pengaturan mendetail mengenai perlindungan indikasi geografis dipertegas

dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang

Indikasi Geografis.

Perlu dicermati bahwa dalam menerapkan dasar-dasar ketentuan TRIPs

dalam struktur hukum nasional, Indonesia menganut cara pandang yang berbeda.

Keberadaan indikasi geografis tidak diakui sebagai rezim independen, melainkan

9 Ibid., hlm.144
10 Ahmadi Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.2

 



sub-rezim dari merek11. Sehingga sebagai bagian dari merek, prinsip-prinsip

perlindungan merek juga berlaku bagi indikasi geografis12.

Merek dapat dibedakan dengan indikasi geografis berdasarkan fungsinya.

Merek sebagai tanda yang dipakai dalam perdagangan berfungsi membedakan

produk antara satu produsen dengan produsen lainnya, sedangkan indikasi

geografis yang merupakan tanda asal suatu barang berfungsi membedakan daerah

asal suatu barang atau membedakan produk sejenis yang berasal dari daerah

lain13.

Merek dan indikasi geografis dapat dipergunakan secara bersamaan dalam

perdagangan, seperti merek dagang JJ Royal dan indikasi geografis adalah Kopi

Arabika Toraja14. Namun, bukan berarti tidak ada permasalahan yang dapat

timbul antara merek dan indikasi geografis. Untuk mengantisipasi permasalahan

yang dapat timbul antara keduanya, ketentuan pada Pasal 6 huruf (c) Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan bahwa permohonan

pendaftaran merek harus ditolak apabila merek mempunyai persamaan pada

pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis yang

telah dikenal. Dalam kondisi suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik sebelum

atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, berdasarkan

Pasal 56 ayat (8) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak

11 Miranda, op. cit., hlm.153
12 Ibid., hlm.151
13 Ditjen HaKI, op. cit., hlm.3
14 Ibid.

 



yang beritikad baik dapat tetap menggunakan tanda tersebut selama 2 (dua) tahun

sejak terdaftarnya tanda sebagai indikasi geografis.

Dilihat dari rezim hukum merek, fungsi indikasi geografis mirip dengan

merek kolektif15. Merek kolektif adalah satu jenis merek yang berfungsi

mengidentifikasi kepemilikan suatu merek yang bersifat kolektif, seperti asosiasi

pedagang atau koperasi pengrajin16. Persamaan antara merek kolektif dan indikasi

geografis tentu dapat dilihat dengan mudah dari kepemilikannya yang bersifat

kolektif. Sementara perbedaan mendasar di antara keduanya lebih bersifat

substansial, yaitu pada tingkat kemampuan untuk membedakan atau daya

pembeda17.

Dalam perkembangannya, permasalahan indikasi geografis yang mendasar

terletak pada definisi indikasi geografis yang dirasa terlalu umum. Pengertian

indikasi geografis seperti yang tercantum dalam TRIPs belum mencakup

pengertian secara mendetail sehingga pada akhirnya masih ditemukan

permasalahan di banyak negara untuk menentukan yang mana yang merupakan

indikasi geografis dan mana yang bukan18. Perbedaan pengertian akan indikasi

geografis mengacu pada keberagaman istilah yang dipakai seputar indikasi

geografis itu sendiri. Sebagai contoh, istilah Apelasi Asal (Appellation of Origins)

yang dipakai dalam Perjanjian Lisbon 1958 dipandang sebagai satu dasar dari

15 Henry Soelistyo Budi, Konsepsi Indikasi Geografis dalam Perspektif TRIPs Agreement dan
Perkembangannya di Indonesia, hlm.2
16 Miranda, op. cit., hlm.159
17 Ibid., hlm.160
18 Ibid., hlm.39

 



pengertian indikasi geografis dalam Pasal 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs19. Istilah

lain adalah Indikasi Sumber atau Indikasi Asal (Indication of Source) yang

dipakai dalam Perjanjian Madrid 1891. Istilah indikasi sumber muncul dalam Bab

VII Pasal 56-60 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai

nama geografis yang dilekatkan kepada produk yang telah memiliki pasar tetapi

belum dilindungi melalui pendaftaran20.

Di Indonesia sendiri, pengertian istilah indikasi geografis telah dipertegas

dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang

Indikasi Geografis, bahwa:

”Indikasi-geografis adalah 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.”

Pada dasarnya, perlindungan indikasi geografis tidak terbatas pada produk

pertanian saja. Semua produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor geografis,

termasuk faktor alam dan atau faktor manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri

khas dan kualitas serta telah dikenal keberadaannya dapat dilindungi sebagai

indikasi geografis21. Pada praktiknya, pemberian perlindungan indikasi geografis

terhadap produk kerajinan tangan tampak lebih rumit dibanding pada produk hasil

pertanian karena pada produk kerajinan tangan harus dipastikan bahwa ciri khas

19 Ibid., hlm.45
20 Ibid., hlm.49
21 Ditjen HaKI, op. cit., hlm.2

 



dan kualitas produk berkaitan erat dengan faktor geografis daerah asal penghasil

produk itu sendiri, baik yang pada proses pembuatannya didominasi faktor alam

maupun faktor manusia. Sementara produk hasil pertanian memang pada

umumnya didominasi oleh faktor alam, seperti struktur tanah atau temperatur

daerah, sehingga mudah dibuktikan bahwa ciri dan kualitas produk berkaitan erat

dengan faktor geografis daerah asal penghasil produk. Terbukti dengan masih

sangat rendahnya jumlah produk kerajinan tangan yang telah terdaftar dalam

perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Terhitung dari jumlah pendaftaran

indikasi geografis di Indonesia yang masih terbatas (kurang dari sepuluh produk

yang telah terdaftar dalam perlindungan indikasi geografis), hanya satu produk

terdaftar yang merupakan produk kerajinan tangan, yaitu Mebel Ukir Jepara.

Mebel Ukir Jepara sebagai satu-satunya produk hasil kerajinan tangan

yang telah terdaftar dalam perlindungan indikasi geografis dianggap memenuhi

karakteristik indikasi geografis karena keunikan produknya sebagai akibat talenta

yang dimiliki masyarakat Jepara secara turun-temurun dan tidak dapat ditemukan

di daerah lain22. Dalam hal ini, faktor manusia tampak lebih dominan dalam

memberi karakteristik pada produk mebel ukir Jepara, dibanding faktor alam

daerah Jepara sendiri. Masalah yang kemudian kerap timbul dari pengaruh

dominasi faktor manusia dalam pembentukan ciri dan kualitas produk indikasi

geografis adalah bagaimana membuktikan keterkaitan produk dengan faktor

geografis daerah penghasil produk. Pada produk mebel ukir Jepara, pemberian

perlindungan indikasi geografis dilakukan salah satunya atas dasar sejarah yang

22 IGJepara, “Buku Persyaratan Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara”, hlm. 1,
<http://www.igjepara.com/indikasi-geografis/buku-persyaratan-muj/>, diakses 2 Oktober 2011

 



melatarbelakangi pewarisan talenta mengukir dari nenek moyang masyarakat

Jepara dimulai dari zaman pemerintahan Ratu Shima pada abad ke-723. Segi

historis pada pewarisan talenta mengukir masyarakat Jepara menjadi satu bentuk

keterkaitan produk mebel ukir Jepara dengan daerah Jepara sendiri. Hal ini

menunjukkan keberadaan faktor geografis sebagai syarat perlindungan indikasi

geografis terhadap mebel ukir Jepara.

Satu pandangan umum yang salah dalam perlindungan indikasi geografis

adalah anggapan dimana faktor geografis yang mengikat produk dengan daerah

asal penghasil produk harus didominasi oleh faktor alam dibanding faktor

manusia. Hal ini bertanggung-jawab atas rendahnya tingkat perlindungan indikasi

geografis terhadap produk kerajinan tangan di Indonesia. Dewasa ini, masih

banyak produk kerajinan tangan Indonesia dengan ciri dan kualitas unik terkait

dengan faktor geografis daerah penghasil produk tersebut, namun belum terdaftar

dalam perlindungan indikasi geografis. Sebagai contoh, produk-produk batik di

berbagai daerah di Indonesia yang sampai saat ini belum satupun terdaftar dalam

perlindungan indikasi geografis. Batik sebagai satu bentuk produk kebudayaan

asli masyarakat Indonesia, mengandung beragam simbol dan arti yang lebih dari

sekedar wujud keindahan seni. Dalam setiap warna dan desain yang ditampilkan

serta cara pembuatannya, batik mengandung nilai filosofis yang mengekspresikan

semangat masyarakat yang menggunakan atau membuat batik tersebut24. Tak

jarang batik mendapat tempat tersendiri dalam ritual masyarakat sekitar, seperti

23 IGJepara, op. cit., hlm. 3
24 Fiona Kerlogue, The Book of Batik, (Thames & Hudson, 2004), hlm.11

 



melambangkan hubungan antar dua keluarga yang baru dipersatukan dalam

pernikahan, atau sebagai simbol perlindungan bagi pengguna batik tersebut25.

Perlindungan terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia tidak dapat

lepas dari nilai-nilai historis yang dikandung oleh batik itu sendiri. Sangat

disayangkan bahwa seiring dengan perkembangan jaman, produksi batik menjadi

lebih bersifat komersial dan kurang memperhatikan nilai kebudayaan dalam batik

tersebut. Merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk terus

mempertahankan warisan budaya dengan nilai historisnya agar nantinya dapat

diturunkan kepada generasi selanjutnya. Untuk itu perlindungan terhadap batik

dirasa perlu untuk dapat mempertahankan salah satu simbol sejarah Indonesia dari

’pencurian’ karya oleh orang-orang yang tidak memiliki hak atasnya. Dalam hal

ini, perlindungan atas indikasi geografis dapat menjadi satu solusi yang efektif

untuk melindungi batik sebagai budaya asli Indonesia, seperti misalnya pada

Batik Solo (Surakarta).

Berawal dari Keraton Mataram, beberapa desain motif batik Solo

dikhususkan bagi penggunaan keluarga kerajaan26. Sekilas motif batik Solo dan

batik Yogyakarta memiliki banyak kesamaan sehingga sulit dibedakan asal motif

batik tersebut. Namun apabila lebih dicermati, kedua motif batik memiliki warna

dasar yang berbeda, yaitu batik Yogyakarta dengan warna dasar putih dan batik

Solo dengan warna dasar krem27. Juga pada motif desain parang rusak pada batik

Yogyakarta yang dibuat berlawanan arah dengan motif desain parang rusak pada

25 Ibid., hlm.12
26 Ibid., hlm.31
27 Ibid., hlm 32

 



batik Solo28. Karakteristik inilah yang kemudian membedakan motif batik Solo

dari motif-motif batik lainnya, termasuk motif batik Yogyakarta.

Karakteristik motif batik Solo yang mengandung nilai-nilai historis

masyarakat Solo dapat menjadi konsekuensi logis perlindungan indikasi geografis

terhadap batik Solo. Proses pembuatan batik Solo yang diwariskan secara turun-

temurun dari jaman Keraton Mataram hingga kini, serta seni dan nilai budaya

batik Solo cukup membuktikan adanya faktor geografis yang mengaitkan ciri dan

kualitas batik Solo dengan daerah Solo sendiri. Peran penting indikasi geografis

dalam melindungi motif-motif batik, seperti batik Solo, antara lain untuk menjaga

warisan budaya agar tidak sembarang digunakan oleh pihak-pihak yang hanya

berniat mengeksplorasi nilai ekonomis batik tersebut tanpa memperhatikan nilai-

nilai budaya dan historisnya. Namun pada kenyataannya, batik Solo dan batik-

batik lainnya belum ada yang terdaftar dalam perlindungan indikasi geografis.

Kembali lagi, hal ini disebabkan opini publik yang menganggap dominasi faktor

manusia dalam memberi ciri dan kualitas pada batik kurang membuktikan

keterkaitan batik dengan daerah asal penghasilnya sehingga produk batik tidak

dianggap sebagai salah satu objek perlindungan indikasi geografis.

Dengan latar belakang permasalahan di atas dan mengingat banyaknya

permasalahan yang dapat timbul dari ketidak-jelasan ketentuan pemberian

perlindungan indikasi geografis terhadap produk kerajinan tangan yang proses

pembuatannya didominasi faktor manusia, penulis tertarik untuk mengadakan

28 Ibid.

 



penelitian secara lebih mendalam mengenai masalah ini. Untuk itu penulis

mengangkat permasalahan tersebut dalam karya tulis dengan judul:

”ANALISIS PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP

PRODUK KERAJINAN TANGAN (HANDICRAFT) DITINJAU DARI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG

INDIKASI GEOGRAFIS”

sebagai karya tulis ilmiah untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan indikasi geografis terhadap produk kerajinan

tangan (handicraft) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2007 tentang Indikasi Geografis?

2. Bagaimanakah peran manusia sebagai faktor yang menentukan ciri dan

kualitas suatu produk dapat menjadi persyaratan dan pra-kondisi bagi

suatu produk kerajinan tangan untuk dapat didaftarkan sebagai produk

indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2007 tentang Indikasi Geografis?

 



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan

jawaban dari permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah,

yaitu :

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis perlindungan indikasi

geografis terhadap produk kerajinan tangan ditinjau dari Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis peran faktor manusia

dalam menentukan ciri dan kualitas suatu produk kerajinan tangan sebagai

konsekuensi logis dalam pemberian perlindungan bagi indikasi geografis

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi

Geografis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dari tulisan ini terdiri atas dua segi, yaitu

dilihat dari segi akademis atau keilmuan dan dari segi praktis hukum.

1.4.1 Dari segi akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan

ilmu pengetahuan.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai

bagaimana upaya perlindungan indikasi geografis yang diberikan oleh pemerintah

Indonesia terhadap produk kerajinan tangan ditinjau dari Peraturan Pemerintah

 



Nomor 51 Tahun 2007 serta bagaimana faktor manusia yang mendominasi proses

pembuatan produk kerajinan tangan dapat menjadi persyaratan dan pra-kondisi

bagi pendaftaran indikasi geografis produk tersebut.

1.4.2 Dari segi praktik hukum, memberikan kontribusi terhadap

masyarakat secara signifikan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan

pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat khususnya produsen tentang

peran penting indikasi geografis dalam melindungi produk kerajinan tangan,

seperti batik, serta membantu mengubah opini publik yang beranggapan bahwa

dominasi faktor manusia dalam pembentukan ciri dan kualitas suatu produk tidak

dapat dianggap sebagai konsekuensi logis pemberian perlindungan indikasi

geografis. Pada praktiknya, diharapkan agar indikasi geografis dapat lebih efektif

melindungi produk-produk kerajinan tangan sehingga perlindungan indikasi

geografis di Indonesia tidak hanya didominasi oleh produk pertanian saja, tetapi

juga dapat melindungi warisan budaya Indonesia secara lebih efektif.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan dari hasi penelitian hukum ini, dibagi menjadi 5 bab yang

berkaitan erat antara bab yang satu dengan yang lainnya :

 



Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dikemukakan landasan teori dan landasan konseptual.

Landasan teori akan membahas pengertian mendalam mengenai perlindungan

indikasi geografis serta pengaturan perlindungan atas indikasi geografis dalam

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Landasan konseptual sendiri

meliputi pemindahan definisi/pengertian yang telah diuraikan dalam landasan

teori ke dalam penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian yang akan digunakan,

yang didalamnya memberikan pengertian mengenai metode penelitian, penelitian

kualitatif, jenis penelitian normatif, cara memperoleh bahan hukum sekunder, dan

ruang lingkup non-hukum. Selanjutnya akan diuraikan sifat analisis, hambatan

penelitian dan langkah-langkah penanggulangannya.

 



Bab IV: Hasil Penelitian Dan Analisis Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga analisis

penulis mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peratuan Pemerintah Nomor 51

Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, terutama terkait dengan perlindungan

terhadap indikasi geografis produk kerajinan tangan (handicraft). Penelitian ini

sekaligus dimaksudkan untuk memberi jawaban atas isu hukum yang dijadikan

permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan suatu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian penulis

terhadap rumusan masalah. Selain itu, saran yang diberikan adalah untuk

pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.

 


