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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis  

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu 

barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk 

faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut 

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ 

atau produk yang dihasilkan” 

 

Hak indikasi geografis adalah bagian dari hak merek yang dapat 

dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekelompok masyarakat di daerah 

tertentu yang telah terbukti dapat menghasilkan dan memelihara produk khas 

daerah tersebut.
1
 

Perlindungan terkait indikasi geografis meliputi barang-barang yang di 

hasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; maupun 

hasil industri lainnya. Sebagai contohnya dapat berupa salak pondoh, markisa 

malino, sutra mandar dan lain-lain.
2

 Perlindungan terkait hak indikasi 

geografis biasanya mencakup tentang produk yang di peroleh, di proses dan di 

hasilkan di daerah tertentu yang memiliki perbedaan tersendiri dibanding 

dengan produk yang sama namun dihasilkan ditempat lain.  

Indonesia merupakan negara yang kaya dan melimpah akan sumber 

daya alam nya. Kekayaan sumber daya alam menjadikan Indonesia memiliki 

                                                             
1
 Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Serfiyani & R. Serfianto D.P., 2017, Buku Pintar HAKI dan 

Warisan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 420. 
2
 Ahmadi Amiru, 2005, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek, PT 

RajaGrafindo, Jakarta, Hal.74 
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banyak keunikan baik hayati maupun nabati sehingga banyak tercipta potensi 

yang dapat dikembangkan masyarakat yang dapat digunakkan untuk 

meningkatkan perekonomian juga memberikan ciri khas dari pada daerah itu 

sendiri.  

Indonesia sejauh ini telah banyak melakukan ekspor baik berupa hasil 

produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, dan juga hasil industri.  

Dengan adanya kegiatan Ekspor, Indonesia memperoleh banyak 

keuntungan diantaranya adalah dapat memperluas pemasaran produk 

Indonesia dan juga memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  

Ekspor merupakan permintaan pembelian dari negara lain atas suatu 

barang buatan perusahaan dalam negeri. Pada dasarnya, kegiatan ekspor 

memberikan pengaruh secara langsung pada pendapatan nasional negara.
3
 

Ekspor Indonesia pada bulan Juli 2018 tercatat US$ 18,27 miliar. Angka 

tersebut naik 31,56% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
4
 

Tingginya permintaan ekspor di era globalisasi memerlukan kesiapan dalam 

dunia usaha khususnya perdagangan. Untuk menghadapi adanya persaingan 

bebas di perlukan suatu aturan hukum baru guna melindungi produk-produk 

yang di perdagangkan dari kecurangan-kecurangan dunia usaha yang mungkin 

terjadi di pasar global. Sebagai negara yang turut serta dalam era globalisasi 

Indonesia di tuntut untuk dapat memproteksi diri dan juga tetap menghargai 

produk-produk hasil karya negara lain agar hubungan internasional tetap 

                                                             
3
 Jimmy Benny, “Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia”, Jurnal 

EMBA, Vol. 1, No. 4 (Desember, 2013) hal. 1406 
4
 Hendra Kusuma, Detik Finance, 2018, Impor Indonesia Juli US$ 18,2 Miliar, Menanjak 31%, Di 

akses melalui  https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4167055/impor-indonesia-juli-

us-182-miliar-menanjak-31?_ga=2 pada Tanggal 14 September 2018 Pukul 19.09 WIB 

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4167055/impor-indonesia-juli-us-182-miliar-menanjak-31?_ga=2
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4167055/impor-indonesia-juli-us-182-miliar-menanjak-31?_ga=2
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terjaga. Dengan demikian, perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI) 

dapat dijadikan sebagai awal salah satu langkah negara Indonesia untuk 

menghadapi globalisasi. 

Tingginya ekspor yang dilakukan Indonesia sangat berpengaruh 

terhadap berbagai produk baik hasil kerajinan maupun produk-produk lain 

yang dihasilkan Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri terutama bagi 

produk-produk yang belum memiliki perlindungan kekayaan intelektual. 

Ekspor memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap produk-produk yang 

dipasarkan, terutama bagi produk yang tidak memiliki perlindungan hukum. 

Tingkat penjiplakan maupun pencurian oleh negara lain terhadap produk-

produk yang dipasarkan tanpa perlindungan tersebut mempermudah negara 

lain untuk melakukan pelanggaran ataupun kecurangan seperti mengakui 

produk tersebut sebagai produknya. Sehingga, diperlukan perlindungan 

kekayaan intelektual pada berbagai hasil industri, pangan, maupun produk-

produk lain yang dihasilkan Indonesia agar tidak terjadi pencurian, 

penjiplakan oleh negara lain apabila produk yang bersangkutan dipasarkan 

sampai ke luar negeri. 

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang 

mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus dapat menjawab tantangan 

global salah satunya dengan cara memberikan perlindungan hukum yang 

memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli 

Indonesia yang di perdagangkan di luar negeri. Hal ini dikarenakan 

perlindungan terhadap produk indikasi di Indonesia masih jauh dari yang 

diharapkan. Di buktikan dengan adanya beberapa kasus mengenai pelanggaran 
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indikasi geografis salah satunya adalah Kopi Gayo dimana merek dagang 

tersebut di klaim oleh perusahaan perdagangan Belanda sebagai pemegang 

hak. Sementara Kopi Gayo merupakan kopi khas Nanggroe Aceh Darusallam. 

Perusahaan asal Belanda ( Holland Coffe B.V) mengklaim bahwa perusahaan  

tersebut merupakan pemegang hak merek dari kopi tersebut dan telah terdaftar 

di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffe.
5
 

HAKI yang dapat dimiliki privat baik perorangan maupun badan 

hukum meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak 

sirkuit terpadu (DTSLT), rahasia dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman 

(PVT). HAKI yang dapat diklaim sebagai milik publik atau milik seluruh 

masyarakat dapat berupa warisan budaya. Sedangkan HAKI yang hanya bisa 

diklaim sebagai milik suatu komunitas tertentu adalah hak indikasi geografis 

dan indikasi asal.
6
 

Pada dasarnya indikasi geografis berbeda dengan aspek HKI lainnya 

seperti paten, merek, hak cipta ataupun desain industri. Indikasi geografis 

sebagai pemohon adalah lembaga yang bertugas mewakili masyarakat di 

daerah yang memproduksi barang sedangkan lembaga pemerintah daerah yang 

diberi wewenang baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Perlindungan 

mengenai indikasi geografis tidak terbatas pada produk pangan saja melainkan 

dapat berupa produk olahan, kerajinan tangan maupun barang-barang yang 

mengusung nama daerah asal dan juga memiliki ke khas-an secara nyata. 

                                                             
5
 Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No. 2 (Desember 2014) hal. 

306 
6
 Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Serfiyani & R. Serfianto D.P.Op.cit., hal. 422. 
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Salah satu produk hasil kerajinan tangan yang memiliki potensi untuk 

dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis adalah Gerabah Bayat. 

Gerabah yang berasal dari Bayat memiliki bentuk yang sama sebagaimana 

gerabah yang dihasilkan oleh daerah lain, namun yang membedakan adalah 

teknik pembuatan dan tanah yang di gunakan. Pengrajin Gerabah di Bayat 

menggunakan teknik putar miring, tidak seperti pembuatan gerabah pada 

umumnya yang datar. Untuk tahap akhir pengrajin Bayat menggunakan teknik 

reduksi sehingga gerabah yang dihasilkan terkesan alami dan handmade. 

Sementara, bahan baku pokok yang di gunakan yang berupa tanah liat 

menggunakan tanah liat dari Bayat yang memiliki warna cenderung 

kecoklatan.
7
 

Dengan demikian letak geografis dan faktor alam sangat 

mempengaruhi produk suatu daerah. Pengrajin Gerabah di tempat lain belum 

tentu dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan Gerabah 

Bayat. Gerabah yang di hasilkan di Bayat memiliki perbedaan dengan 

Gerabah yang di hasilkan di Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Gerabah Bayat 

memiliki warna yang cenderung kehitam-hitaman juga tidak pernah di cat 

sebagaimana Gerabah yang di hasilkan di Kasongan, Bantul, Yogyakarta. 

Warna yang di hasilkan oleh Gerabah Bayat terlihat lebih natural dimana 

                                                             
7
 Ika Fitriana, Kompas Com, 2018, Di Tangan Sidik Gerabah Bayat Naik Kelas dan Raih 

Penghargaan UNESCO, Di akses melalui 

https://regional.kompas.com/read/2018/03/08/15114541/di-tangan-sidik-gerabah-bayat-naik-kelas-

dan-raih-penghargaan-unesco, pada Tanggal 15 September 2018 Pukul 14.29 WIB 

https://regional.kompas.com/read/2018/03/08/15114541/di-tangan-sidik-gerabah-bayat-naik-kelas-dan-raih-penghargaan-unesco
https://regional.kompas.com/read/2018/03/08/15114541/di-tangan-sidik-gerabah-bayat-naik-kelas-dan-raih-penghargaan-unesco
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merupakan hasil perpaduan dari tanah liat Bayat yang di tambah dengan 

bubuk pasir halus sehingga tidak mudah pecah saat proses pembakaran.
8
 

Melihat keunggulan yang di miliki oleh Gerabah Bayat, maka di 

perlukan adanya Perlindungan Indikasi Geografis terhadap kerajinan tangan 

Gerabah Bayat. Mengingat Gerabah Bayat merupakan hasil unggulan daerah 

yang dapat dengan mudah untuk di klaim oleh pihak lain. Sehingga di 

perlukan adanya perlindungan hukum terkait Gerabah Bayat agar dapat turut 

serta bersaing dengan aman di pasar global tanpa takut diklaim negara lain. 

Dengan adanya perlidungan indikasi geografis terhadap suatu produk 

tersebut akan menguntungkan dan juga dapat mendorong daerah yang 

bersangkutan untuk meningkatkan produknya sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan dilakukan nya pendaftaran 

perlindungan indikasi geografis terhadap gerabah Bayat, daerah Bayat akan 

mendapatkan reputasi yang baik sebagai daerah penghasil gerabah yang baik. 

Saat ini gerabah Bayat belum melakukan pendaftaran terkait 

perlindungan indikasi geografis, dikarenakan banyak diantara para pengrajin 

gerabah yang tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara dan prosedur 

pendaftaran. Selain itu, mayoritas pengrajin gerabah hanya mementingkan 

pembuatan gerabah untuk menaikkan omset perdagangan saja tanpa adanya 

keinginan untuk melindungi hasil karyanya maupun menjadikan gerabah 

sebagai produk indikasi geografis. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat 

                                                             
8 Panggah Ardiyansyah, Kompasiana Com, 2012, Bayat Sang Pelestari Tradisi Putaran Miring, 

Di akses melalui www.kompasiana.com/panggah-550de0e7813311c32cbc5fd1/bayat-sang-

pelestari-tradisi-putaran-miring?page=all, pada Tanggal 15 September 2018 Pukul 14.55 WIB 

http://www.kompasiana.com/panggah-550de0e7813311c32cbc5fd1/bayat-sang-pelestari-tradisi-putaran-miring?page=all
http://www.kompasiana.com/panggah-550de0e7813311c32cbc5fd1/bayat-sang-pelestari-tradisi-putaran-miring?page=all
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diakibatkan karena terbatasnya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya 

perlindungan hukum terhadap suatu karya. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti, 

“PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP 

KERAJINAN GERABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 

TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi 

Sentra Pengrajin Gerabah Kab.Klaten)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis mengajukan rumusan masalah antara lain : 

1. Bagaimana pemahaman pengrajin gerabah Bayat terhadap Hak Indikasi 

Geografis? 

2. Apa kendala yang dihadapi pengrajin gerabah Bayat untuk mendaftarkan 

Gerabah Bayat sebagai produk Indikasi Geografis? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitan 

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat daerah 

Bayat khususnya para pengrajin Gerabah di Desa Pagerjurang, Dukuh 

Sayangan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten sekaligus mengetahui 

kendala apa saja yang dihadapi masyarakat apabila ingin mendaftarkan 

Gerabah Bayat sebagai Produk Indikasi Geografis. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

penelitian selanjutnya, khususnya penelitian di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual tentang Indikasi Geografis. 

2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi 

tentang permasalahan, hambatan, dan upaya menanggulangi 

hambatan yang ada dalam penerapan peraturan tentang indikasi 

geografis di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai hukum tentang pentingnya pendaftaran produk unggulan 

bagi daerahnya masing-masing sebagai produk indikasi geografis. 

Dengan demikian, adanya produk indikasi geografis dalam suatu 

daerah tertentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

pemerintah agar dapat memperhatikan potensi-potensi yang ada 

dalam daerahnya masing-masing dan juga pentingnya penerapan 

peraturan tentang indikasi geografis sehingga produk dari daerah 

yang bersangkutan memiliki perlindungan dan tidak dapat 

dijadikan ciri khas oleh daerah lain. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, setiap karya yang dihasilkan 

oleh individu pelaku HAKI (inventor, pencipta, pendesain dsb) berhak 

memperoleh perlindungan hukum atas setiap karya yang dihasilkannya untuk 

menghindari adanya penjiplakan, pencurian, dan penyalahgunaan atas suatu 

produk.  

Indikasi geografis merupakan bagian dari hak merek yang dapat 

dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat yang memiliki dan/ atau 

menghasilkan suatu produk yang mempunyai ciri khas dibanding dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

2007 Tentang Indikasi Geografis 

Pengrajin Gerabah Produk Masyarakat 

Efektivitas  Hukum 

Kesadaran Hukum 
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produk yang sama di daerah lain. Jika Hak Merek hanya dapat dimiliki oleh 

privat maka Hak Indikasi Geografis dapat dimiliki oleh suatu komunitas 

masyarakat. Aturan mengenai indikasi geografis terdapat dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. 

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan : 

“Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap 

pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi 

dan penghentian penggunaan serta  pemusnahan label indikasi geografis 

yang digunakan secara tanpa hak”  

 

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pendaftaran terkait 

perlindungan indikasi geografis terhadap suatu barang yang memiliki ke khas-

an tertentu sangat penting untuk dapat melindungi produk daerah tersebut. 

Di perlukan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya para 

pengrajin gerabah untuk dapat mengerti pentingnya perlindungan hukum bagi 

produk yang dihasilkan dalam hal ini adalah Gerabah Bayat yang memiliki ciri 

khas di banding dengan gerabah di daerah lain. Mayoritas pengrajin gerabah 

kurang memperhatikan terkait perlindungan indikasi geografis, karena 

kurangnya pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap produk suatu 

daerah 

Selain itu, di perlukan peran pemerintah daerah untuk memberikan 

sosialisasi terkait perlindungan hukum produk-produk yang dihasilkan 

masyarakat sehingga apabila produk yang bersangkutan diperdagangkan 

sampai mancanegara tidak akan menimbulkan kekhawatiran produk tersebut 

akan dicuri, atau diakui oleh negara lain. 



11 
 

 
 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga diperoleh 

suatu pemecahan masalah.
9
 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu 

metode penelitian yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai 

gejala dan fakta yang terdapat kehidupan sosial secara mendalam. Dalam 

pelaksanaan, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksi 

data yang dianggap representatif secara operasional.
10

 Dalam penelitian 

ini penulis akan mendeskripsikan sejauh mana pemahaman masyarakat 

Bayat khususnya pengrajin Gerabah tentang pentingnya Hak indikasi 

geografis dan juga kendala apa saja yang dihadapi masyarakat apabila 

akan mendaftarkan Gerabah Bayat sebagai produk Indikasi Geografis. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara 

mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang 

riil dan fungsional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan 

secara langsung terhadap masalah baik dari perspekstif perundang-

undangan maupun praktik di masyarakat. 

                                                             
9 Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta, hal. 57. 
10

 Beni Ahmad Saebani, 2009,  Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, hal 57-58. 
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3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan 

penelitian di Desa Pagerjurang, Dukuh Sayangan, Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di 

lapangan secara langsung dan tanpa perantara yang kemudian 

dikumpulkan dan diolah sendiri.
11

 Peneliti akan memperoleh data 

melalui wawancara yang akan dilakukan terhadap pengrajin Gerabah 

Bayat untuk dapat mengetahui wawasan masyarakat terkait 

perlindungan hukum kekayaan intelektual dan upaya apa saja yang 

telah dilakukan pengrajin gerabah untuk mengangkat gerabah Bayat 

sebagai produk indikasi geografis. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian.
12

 

1) Bahan hukum primer terdiri dari : 

a)  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

b)  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

                                                             
11

 Suratman, Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Alfabeta, hal.106 
12 Ibid 
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2) Bahan-bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku dan tulisan-

tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

oleh penulis antara lain : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan
13

, merupakan pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil 

penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Semua ini 

dijadikan sebagai pedoman penelitian. Dengan cara mencari, 

mengumpulkan, mencatat, mempelajari, dan mengutip bahan dari 

buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan cara 

menanyakan langsung pada yang diwawancarai, wawancara 

merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.
14

 Adapun tempat 

wawancara pada penelitian ini adalah Desa Pagerjurang, Dukuh 

Sayangan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

c. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu 

suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara 

                                                             
13

 Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono,Op, Cit., hal. 1 & 3. 
14

 M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

hal. 108 
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penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta menafsirkan 

dan mendiskusikan data-data primer dan sekunder yang telah diperoleh 

dan diolah sebagai suatu yang utuh. 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi ini dengan penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II  Tinjauan Pustaka yang menguraikan Tinjauan Umum Tentang Indikasi 

Geografis, Sejarah Indikasi Geografis, Perbedaan Merek dan Indikasi 

Geografis, Manfaat Indikasi Geografis, Pendaftaran Indikasi Geografis, 

Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis, 

Pelanggaran Indikasi Geografis dan Perlindungan Hukum Hak Indikasi 

Geografis terhadap Home Industries baik secara Represif maupun 

Preventif. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : 

1. Pemahaman Pengrajin Gerabah terhadap Hak Indikasi Geografis di 

Desa Pagerjurang, Dukuh Sayangan, Kecamatan Wedi, Kabupaten 

Klaten. 

2. Kendala yang dihadapi bagi Pengrajin Gerabah di Desa Pagerjurang, 

Dukuh Sayangan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten untuk 

mendaftarkan Hak Indikasi Geografis atas karya nya. 
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BAB IV  PENUTUP : 

1. Kesimpulan 

2. Saran 

 

 

 

 

 


