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PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP 

KERAJINAN GERABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 

TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi 

Sentra Pengrajin Gerabah di Desa Melikan, Dukuh Sayangan, Kecamatan 

Wedi, Kabupaten Klaten) 

 

Abstrak 

 Gerabah merupakan sejenis tembikar kuno dengan bahan baku tanah liat yang 

dibentuk sedemikian rupa dengan teknik tertentu kemudian dibakar pada suhu 800 

hingga 1000 derajat celcius. Permasalahan yang terdapat pada gerabah dalam hal 

ini adalah mengenai perlindungan hukum pada gerabah yang tidak kunjung 

dilakukan pendaftaran, tingkat pengetahuan para pengrajin serta kendala yang 

dihadapi pengrajin gerabah untuk mendaftarkan produk gerabah. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang sumber data utamanya 

adalah data primer yakni wawancara dan dokumen hukum, dan juga 

menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif 

yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh 

hasil bahwa untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis khususnya pada 

produk gerabah dapat dilakukan sebagaimana prosedur dan syarat-syarat telah 

diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi 

geografis. Melihat tingkat pengetahuan para pengrajin gerabah yang belum 

mengetahui dan memahami mengenai indikasi geografis, manfaat dan pentingnya 

pendaftaran hak kekayaan intelektual serta kendala yang dihadapi para pengrajin 

gerabah sehingga tidak melakukan pendaftaran pada produk gerabah. 

 

Kata kunci: prosedur pendaftaran, tingkat pengetahuan, hak kekayaan intelektual 

 

Abstract 

 Pottery is a kind of ancient pottery with clay raw materials that are formed in 

such a way with certain techniques and then burned at a temperature of 800 to 

1000 degrees Celsius. The problems found in pottery in this case are the legal 

protection of pottery that has not been registered, the level of knowledge of the 

craftsmen and the obstacles faced by the pottery craftsmen to register the pottery 

products. This study uses a juridical-empirical approach method whose main data 

sources are primary data, namely interviews and legal documents, and also uses 

secondary data sources which are then analyzed qualitatively aimed at producing 

descriptive data. From this study, the results show that to register geographical 

indications, especially on earthenware products, it can be done as a procedure and 

the conditions set out in law number 20 of 2016 concerning brands and 

geographical indications. Seeing the level of knowledge of pottery craftsmen who 

do not yet know and understand the geographical indications, the benefits and 

importance of registering intellectual property rights and the obstacles faced by 

pottery craftsmen so that they do not register for pottery products. 

 

Keywords: registration procedure, level of knowledge, intellectual property rights 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-

undang  Dasar Tahun 1945. Sebagai negara hukum Indonesia harus dapat 

memberikan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan ketertiban pada 

setiap warga negaranya. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat 

Indonesia maka pemerintah Indonesia melakukan pembangunan dibidang industri 

dan ekonomi. Dengan dilakukannya pembangunan yang semakin meningkat 

tersebut Pemerintah mulai berfikir bahwa hasil kerajinan tangan yang muncul 

akibat kreatifitas seseorang perlu memperoleh perlindungan hukum HKI (Hak 

Kekayaan Intelektual) khususnya pada produk Indikasi Geografis. 

Peran serta Negara Indonesia di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) 

internasioanal telah dimulai sejak tahun 1950-an. Sebagai Negara peserta dalam 

WTO (World Trade Organization) dan organisasi HKI (Hak Kekayaan 

Intelektual) dunia atau WIPO (World Intelectual Property Organization). 

Indonesia kini telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1994 yang telah berlaku sejak tanggal 18 Januari tahun 2000. 

Penegasan tuntutan dari keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs ( Trade 

Related aspects of Intellectual Property Rights) merupakan penegakan hukum 

pada pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual sehingga harus dilakukan secara 

konsekuen. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum 

merupakan penegakan ide termasuk konsep yang bersifat abstrak, dan penegakan 

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Ide 

tersebut merupakan keadilan dan kelengkapan fungsi primer hukum yaitu 

memberikan keadilan, melindungi serta mensejahterakan masyarakat (Rahardjo, 

1986). 

Penulis mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum indikasi 

geografis pada produk gerabah di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten karena 

para pengrajin gerabah belum ada yang mendaftarkan produk gerabahnya ke 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan karena minimnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai HKI padahal hasil 

kerajinan gerabah Bayat telah dikenal dengan kualitasnya yang baik hal ini 

dikarenakan proses pembuatan serta bahan-bahan yang digunakan para pengrajin 
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gerabah Bayat berbeda dengan pengrajin gerabah lain. Gerabah Bayat memiliki 

ciri khasnya tersendiri mulai dari pembuatannya yang menggunakan teknik 

putaran miring, sementara pembuatan gerabah didaerah lain menggunakan teknik 

putaran datar. Ciri khas lain yang dimiliki gerabah Bayat yakni warna alami yakni 

hitam-kemerahan tanpa tambahan pewarna setelah melalui proses pembakaran. 

Selain itu, penulis memiliki keinginan untuk kemajuan industri gerabah yang 

dihasilkan dan diproduksi sendiri dengan kemampuan dan kreatifitas yang telah 

dimiliki oleh pengrajin gerabah Bayat, penulis juga berkeinginan untuk 

meningkatkan perekonomian di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten supaya tidak 

terdapat banyak pengangguran. 

Dari tahun ke tahun pemasaran produk gerabah Bayat semakin meningkat 

mulai dari masyarakat sekitar, antar daerah hingga luar negeri. Seiring berjalannya 

waktu, permintaan gerabah dari luar daerah Bayat semakin meningkat yang mana 

hal ini memungkinkan adanya peningkatan resiko seperti klaim dari daerah 

maupun negara lain terkait produk gerabah Bayat sebagai produknya. Hal 

semacam ini telah banyak terjadi dimana beberapa produk asal Indonesia diklaim 

sebagai produk luar negeri salah satu produk yang diklaim oleh negara lain yakni 

Kopi Gayo asal Aceh yang kini dilarang memasarkan produknya dengan nama 

“Gayo”. Berdasarkan data wawancara survey pendahuluan yang dilakukan oleh 

penulis di Dukuh Sayangan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten kepada Bapak 

Sumilih selaku Pengrajin Gerabah sekaligus Ketua POKDARWIS (Kelompok 

Sadar Wisata) menyatakan bahwa masyarakat terutama para pengrajin gerabah 

belum melakukan pendaftaran Indikasi Geografis. Hal tersebut dikarenakan masih 

minimnya tingkat pengetahuan yang dimiliki para pengrajin gerabah terhadap 

tujuan dilakukannya sertifikasi indikasi geografis. 

 Peraturan mengenai indikasi geografis terdapat dalam Undang-undang 

No.20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang indikasi geografis yang didalamnya 

mengatur mengenai pengertian indikasi geografis, lingkup indikasi geografis, 

indikasi geografis yang tidak dapat didaftar, syarat dan tata cara permohonan 

indikasi geografis, Tata cara pemerksaan, serta pemakaian dan pengawasan 

indikasi geografis. 
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Permohonan pendaftaran indikasi geografis dilakukan berdasar prosedur 

yang telah diatur dalam BAB VIII Pasal 53-55, BAB IX Pasal 56-60 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta BAB 

III Pasal 5-6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi 

geografis. Setelah permohonan pendaftaran indikasi geografis selesai dan 

dilakukan barulah pengrajin wilayah setempat mendapatkan perlindungan hukum 

indikasi geografis atas gerabah Bayat yang diproduksi. Upaya perlindungan ini 

diharapkan dapat menjadi fakktor pendorong agar para pengrajin gerabah dapat 

meningkatkan kreativitasnya  dan juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk 

terciptanya para pengrajin yang lebih produktif lagi. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana 

pemahaman pengrajin gerabah Bayat terhadap Hak Indikasi Geografis. Kedua, 

apa kendala yang dihadapi pengrajin gerabah Bayat untuk mendaftarkan gerabah 

Bayat sebagai produk Indikasi geografis. 

2. METODE 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, yaitu secara prosedur 

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini yaitu dengan 

meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan (Suratman & Dillah, 2013). 

Dalam hal ini penelitian dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. 

Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pemahaman pengrajin gerabah bayat terhadap hak indikasi geografis  

Bahwa mayoritas pengrajin gerabah Bayat di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten 

kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan indikasi geografis. 

Kurangnya pengetahuan pengrajin gerabah Bayat tersebut dikarenakan rendahnya 

tingkat pendidikan dikalangan pengrajin gerabah Bayat yang pada umumnya 

hanya mencapai Sekolah Menengah Pertama saja selain itu peran pemerintah 

daerah dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait perlindungan hukum 

yang dapat dilekatkan pada produk gerabah Bayat dirasa kurang. Hal ini menjadi 
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salah satu penyebab para pengrajin gerabah kurang memahami pentingnya 

perlindungan hukum pada gerabah yang diproduksi. 

Para pengrajin gerabah Bayat yang mengetahui istilah HKI hanya melalui 

sarana televisi sehingga para pengrajin tersebut tidak mengetahui apa yang 

dimaksud dengan HKI dan kepanjangan dari HKI itu sendiri para pengrajin tidak 

mengetahuinya. Sedangkan terdapat beberapa pengrajin yang mengetahui 

perlindungan hukum indikasi geografis dalam hal ini mereka menuturkan bahwa 

indikasi geografis merupakan tanda yang dapat melekat pada barang tertentu yang 

dihasilkan karena kondisi geografis daerah tertentu yang mana hal ini jarang atau 

tidak dapat ditemukan didaerah lain.  

Berdasarkan wawancara pribadi penulis dengan salah satu pengrajin yaitu 

Bapak Wagimin sebagai salah satu pengrajin sekaligus pemilik pribadi usaha 

kerajinan gerabah beliau menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui apa yang 

dimaksud perlindungan hukum dan indikasi geografis. Namun, beliau juga 

menyatakan bahwa pernah mendengar istilah HKI dari televisi namun tidak 

memahami dengan betul apa itu HKI dan pentingnya HKI untuk usaha yang 

dijalankannya. Selama ini beliau hanya menjalankan usaha yang telah ada secara 

turun-temurun. Meskipun demikian pemasaran yang dilakukan oleh Bapak 

Wagimin terkait gerabah yang diproduksinya telah mencapai taraf ekspor. 

Kurangnya pengetahuan para pengrajin gerabah Bayat juga menyebabkan 

produk gerabah Bayat mudah di klaim oleh pengrajin gerabah didaerah lain. 

Terdapat beberapa daerah yang juga memproduksi gerabah lalu melabeli gerabah 

hasil produksinya dengan nama gerabah Bayat agar mudah dan cepat terjual. Hal 

ini menyebabkan turunnya permintaan pasar terhadap produk gerabah Bayat 

sendiri akibat telah terjadi pemalsuan dibeberapa daerah. 

3.2 Kendala yang dihadapi pengrajin gerabah Bayat Untuk mendaftarkan 

Gerabah Bayat sebagai Produk Indikasi Geografis 

Faktor ekonomi merupakan kendala utama yang sering dilontarkan ketika penulis 

melakukan wawancara pribadi dengan 5 (lima) responden baik pemilik maupun 

pengrajin gerabah Bayat, hal ini dipengaruhi karena minimnya lapangan pekerjaan 

sehingga baik pemilik maupun pengrajin gerabah Bayat harus memutar otak agar 

bisnis gerabahnya terus dapat berjalan dan berkembang. Faktor ekonomi juga 
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membuat kurang aktifnya wadah masyarakat untuk berperan memajukan produk 

gerabah Bayat seperti mulai melakukan pendaftaran guna perlindungan hukum 

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki baik pemilik maupun pengrajin 

gerabah Bayat di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten terkait pentingnya 

perlindungan hukum pada gerabah Bayat disebabkan karena rendahnya 

pendidikan para pengrajin gerabah Bayat yang mana hal ini membuat masyarakat 

khususnya pengrajin tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup. 

Kurangnya ilmu pengetahuan serta tingkat pendidikan yang relatif rendah 

memiliki pengaruh besar bagi masyarakat termasuk pola pikir yang dimiliki para 

pengrajin, pemikiran yang sulit untuk berpikir maju juga merupakan salah satu 

kendala tidak didaftarkannya gerabah Bayat sebagai salah satu produk indikasi 

geografis. Masyarakat khususnya para pengrajin berfikir bahwa peraturan tersebut 

dibuat hanya menyulitkan saja dan bukan merupakan sebuah pemberian hak 

namun merupakan penambahan beban yang mana kemudian hal ini dianggap 

memberatkan, memakan waktu yang lama. Juga biaya yang mahal. Pengrajin sulit 

untuk dapat menerima informasi yang diberikan, mayoritas pengrajin hanya 

menjalankan kegiatan yang sama setiap harinya seperti membuat kemudian 

memasarkannya. 

Kendala selanjutnya yakni minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Indikasi geografis merupakan salah satu tanggungjawab 

daerah, dimana keterlibatan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor utama yang 

penting untuk memajukan daerahnya. Sehingga, diperlukan suatu penyuluhan  

secara langsung dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam hal ini adalah 

pengrajin gerabah Bayat yang memiliki potensi Indikasi geografis untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting 

pemerintah daerah selain melakukan penyuluhan atau sosialisasi juga harus 

berperan dalam pendaftaran. Melalui pendaftaran maka secara tidak langsung 

akan membawa peningkatan ekonomi daerah. Peningkatan ekonomi tersebut baru 

akan tercapai jika antara pemerintah daerah dengan pengrajin gerabah tergerak 

untuk melindungi potensi Indikasi Geografis daerahnya. Minimnya sosialisasi 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten membuat para 
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pengrajin gerabah tidak mengetahui bagaimana seharusnya melakukan 

perlindungan hukum untuk produk yang dihasilkan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Pemahaman Pengrajin Gerabah Bayat Terhadap Hak Indikasi Geografis 

Pengetahuan pengrajin gerabah Bayat di Desa Pagerjurang, Dukuh 

Sayangan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten terkait hak indikasi 

geografis sangat kurang hanya beberapa pengrajin gerabah saja yang 

mengetahui hak indikasi geografis. Mayoritas pengrajin gerabah Bayat 

hanya mengenyam pendidikan hingga Sekolah Menengah saja hal ini juga 

menjadi salah satu penyebab para pengrajin kurang memahami hak 

indikasi geografis. Beberapa pengrajin gerabah yang mengetahui hak 

indikasi geografis pada umumnya hanya memahami jika gerabah Bayat 

dapat memperoleh perlindungan hukum karena ciri khas yang dimiliki 

namun tidak mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus diambil 

untuk memperoleh sertifikasi indikasi geografis terhadap produk gerabah. 

Sejauh ini, para pengrajin gerabah Bayat hanya terfokus pada cara 

menghasilkan dan memasarkan produk gerabah Bayat dalam jumlah yang 

banyak sehingga keuntungan yang didapat relatif besar. Mayoritas 

pengrajin gerabah mengabaikan perlindungan hukum yang dapat 

dilekatkan pada produk gerabah Bayat.  

Para pengrajin melupakan pemasaran gerabah Bayat yang telah 

mencapai tingkat ekspor yang mana hal ini rawan terhadap klaim dari 

negara lain atas produk gerabah Bayat. Minimnya ilmu pengetahuan yang 

dimiliki dikalangan pengrajin gerabah menjadi salah satu penyebab 

pengrajin tidak mengetahui aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi 

produk-produk daerah yang mana kemudian hal ini menimbulkan rasa 

tidak ingin tahu dikalangan para pengrajin terkait perlindungan hukum 

yang dapat melekat pada gerabah Bayat. Mayoritas pengrajin beranggapan 

bahwa hal tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk 

melindungi produk-produk dalam negeri. 
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4.1.2 Kendala Yang Dihadapi Pengrajin Gerabah Bayat Untuk Mendaftarkan 

Gerabah Bayat Sebagai Produk Indikasi Geografis 

Rendahnya pendidikan masyarakat Desa Pagerjurang, Dukuh Sayangan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten membuat masyarakat khususnya para 

pengrajin tidak memiliki kesadaran hukum (Legal Awareness) terhadap 

produk gerabah yang dihasilkan. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran 

hukum merupakan persoalan nilai yang terdapat dalam diri manusia 

tentang ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Selain itu, 

masyarakat khususnya para pengrajin gerabah Bayat sulit dalam menerima 

informasi yang diberikan membuat perlindungan hukum untuk produk 

gerabah Bayat sulit terlaksana. Para pengrajin juga memiliki pemikiran 

bahwa perlindungan hukum sudah selayaknya menjadi kewajiban 

pemerintah. Mengingat pasifnya para pengrajin untuk turut melakukan 

perlindungan hukum juga peran pemerintah daerah yang dirasa kurang 

akan sulit untuk membuat produk gerabah Bayat terdaftar sebagai salah 

satu produk Indikasi Geografis. 

Beberapa kali pemerintah daerah juga mahasiswa dari beberapa 

universitas melakukan sosialisasi terkait perlindungan hukum yang dapat 

melekat pada gerabah Bayat. Namun, para pengrajin gerabah justru 

menganggap hal tersebut bukanlah sebuah pemberian hak namun 

penambahan beban yang kemudian dianggap memberatkan, memakan 

waktu lamam dan juga biaya yang mahal. 

Kurangnya peran dari pemerintah daerah ini menjadi salah satu 

penyebab utama munculnya permasalahan di lapangan. Akibat kurangnya 

sosialisasi ini berbagai masalah muncul dari pengaplikasiannya salah 

satunya ialah pemikiran masyarakat bahwa aturan dibuat hanya untuk 

memberatkan para pengrajin hingga penambahan beban. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran kepada 

pengrajin sebagai berikut: 

4.2.1 Pengrajin harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan produk 

gerabah, agar lebih diminati oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan 
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permintaan produk gerabah Bayat yang kemudian akan meningkatkan 

pendapatan masing-masing pengrajin gerabah. 

4.2.2 Pengrajin gerabah harus dapat mempertahankan para pekerja yang tekun 

dan terampil agar produksi berjalan efisien. Pengrajin perlu melibatkan 

pekerja dalam manajemennya sehingga para pekerja juga memiliki rasa 

jika ia juga memiliki perusahaan. 

4.2.3 Mengelola forum gerabah yang ada dengan baik sehingga masing-masing 

pengrajin dapat saling bertukar pikiran mengenai peningkatan ataupun 

penurunan permintaan. 

4.2.4 Mengenai Indikasi Geografis, sudah seharusnya para pengrajin gerabah 

melakukan pendaftaran gerabah guna melindungi gerabah secara hukum 

agar lebih terlindungi dan tidak mudah diklaim oleh negara maupun 

pengrajin gerabah dari daerah lain. 
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