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ABSTRAK

Beras pulut mandoti  merupakan salah satu beras lokal jenis ketan wangi yang langka, Beras ini
berpotensi menjadi produk Indikasi Geografis karena hanya dapat tumbuh di wilayah kota enrekang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap beras Pulut
Mandoti sebagai produk potensi Indikasi Geografis milik Indonesia; dan Untuk mengetahui seberapa
besar peran pemerintah Enrekang dalam mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis
terhadap beras pulut mandoti dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Enrekang.
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dengan
menggunakan tipe penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap beras pulut mandoti di Kabupaten Enrekang
belum terwujud secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya informasi dan
sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran Indikasi Geografis dan pemerintah dinilai lambat
dalam melakukan proses pendaftaran; secara umum dari segi perlindungan hukum, pemerintah
enrekang cukup aktif memberikan proteksi terhadap produk indikasi geografis, dengan melakukan
sertifikasi produk-produk, sambil menunggu hadirnya ketentuan Undang-undang tersendiri
mengenai indikasi geografis. Pemerintah Kabupaten sebelumnya lambat dalam melakukan proses
pengurusan pendaftran indikasi geografis namun setelah keluarnya sertifikat indikasi geografis
beberapa produk lainnya, pemerintah kemudian aktif dalam melakukan pengurusan pendaftaran.
Kesimpulannya pemerintah kurang memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang
pendaftaran indikasi geografis, dan setelah terbitnya sertifikat Indikasi Geografis beberapa produk
lainnya seperti Kopi Arabika Kalosi pemerintah aktif  melakukan proses kelengkapan berkas untuk
pendaftaran Indikasi Geografis beras pulut mandoti.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, beras mandoti, indikasi geografis

ABSTRACT

Mandoti sticky rice is one of the local rice varieties of specific scented Sticky Rice, this could
potentially be a geographical indication products because it can only grow in the region of Enrekang.
This research aims to knowing and understanding the legal protection of Mandoti sticky rice as a
potential product  of Indonesia's geographical indication; and to measure how big a role of Enrekang
Government in encouraging the growth of protection of geographical indications in Mandoti sticky
rice to increasing welfare society in Enrekang. This research was conducted in the region of
Enrekang Regency of South Sulawesi province by using a type of empirical research. Data is
collected by the interview and documentation then analyzed by descriptive analytic. The results of
this research indicate that the legal protection of geographical indications in Mandoti sticky rice in
Enrekang has not optimally applicated yet. Those are based on the lack of information and
dissemination to the public of geographical indications registration and the Government is assessed
late to do the registration; in General terms of the protection of the law, the Government active
enough to protect Enrekang geographical indication products, by performing the certification of
products, while waiting for the newer provisions of its own legislation that concerning to
geographical indications. Previous County Government was acted slowly to do the process
registration geographical indications registration but after discharge certificate of geographical
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indications some of the other products, the Government is recently active in conducting the
registration arrangements. In conclusion, the public got less information and dissemination from the
Government about the registration of geographical indications, then after the publication of a
certificate of some other products such as coffee Arabica Kalosi, the government recently more
active to complete the file for the registration of geographical indications Mandoti sticky rice.

Keywords: Legal protection, rice mandoti, geographical indications

PENDAHULUAN
Setelah Indonesia menjadi anggota

World Trade Organization (selanjutnya
disingkat WTO), Indonesia wajib menye-
suaikan ketentuan hukum nasionalnya
dengan perjanjian-perjanjian yang telah
disepakati dengan negara-negara anggota
WTO yang lain. Perjanjian tersebut
dituangkan dalam WTO Agreement,
Salah satu perjanjian yang telah disepa-
kati oleh anggota WTO adalah
Agreement on Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights atau yang
disebut perjanjian TRIPs. Perjanjian
TRIPs mengatur batasan bagi negara
anggota WTO dalam menyusun peraturan
perundang-undangan mereka untuk
melindungi Hak Kekayaan Intelektual
(selanjutnya disingkat HKI). Maka pera-
turan perundang-undangan Indonesia pun
juga harus mengacu pada perjanjian
TRIPs (Sutedi, 2009).

HKI merupakan terjemahan atas
istilah Intellectual property Right (IPR).
Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci,
yaitu hak, kekayaan, dan intelektual.
Kekayaan merupakan abstraksi yang
dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun
dijual. Adapun kekayaan intelektual
merupakan segala hasil produksi kecer-
dasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan seni, sastra, gubahan lagu,
karya tulis, karikatur, dan seterusnya
(Raja, 2002).

Salah satu yang di atur dalam
persetujuan TRIPs yaitu indikasi geog-
rafis. Dalam Article 22 (1) persetujuan
TRIPs dikemukakan penggambaran
mengenai indikasi geografis. Indikasi
geografis dalam persetujuan ini adalah
tanda yang mengidentifikasi 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 tersebut. Berdasarkan
ketentuan tersebut dapat dimengerti
bahwa, asal suatu barang yang melekat
dengan reputasi, karakteristik dan kuali-
tas suatu barang yang dikaitkan dengan
wilayah tertentu dilindungi secara yuridis
(Saidin, 2010).

Berkaitan dengan objek Indikasi
Geografis, salah satu yang berpotensi
menjadi produk Indikasi Geografis yaitu
Beras Pulut  Mandoti. Beras pulut man-
doti adalah salah satu beras lokal jenis
ketan wangi yang langka. Beras ini hanya
dapat tumbuh di wilayah pegunungan
berketinggian 700 m2 di atas permukaan
laut, Desa Salukanan Kecamatan Baraka,
sekitar 60 km dari Kota Enrekang,
ibukota Kabupaten Enrekang, Sulawesi
Selatan. Berdasarkan Pasal 56 UU
Merek, penunjukan suatu produk yang
berpotensi menjadi Indikasi Geografis
dapat dilihat dari 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. Selanjutnya dalam Pasal 2
ayat (2) PP Indikasi Geografis mengatur
bahwa produk yang bisa didaftarkan
menjadi Indikasi Geografis adalah berupa
hasil pertanian, produk olahan, hasil
kerajinan tangan, atau barang lainnya
yang menunjukkan tempat asal.

Dari kedua ketentuan tersebut di
atas, sebagai produk asli dari masyarakat
Kabupaten Enrekang dapat terlihat bahwa
beras pulut mandoti ini dapat berpotensi
didaftarkan menjadi indikasi geografis.
Dengan demikian tujuan jurnal ini adalah
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untuk mengetahui dan memahami perlin-
dungan hukum terhadap beras Pulut
Mandoti sebagai produk potensi Indikasi
Geografis milik Indonesia dan seberapa
besar peran pemerintah Enrekang dalam
mendorong tumbuhnya perlindungan
indikasi geografis terhadap beras pulut
mandoti dalam peningkatan taraf hidup
masyarakat di Kabupaten Enrekang.

BAHAN DAN METODE
Lolasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wila-
yah Kabupaten Enrekang Provinsi Sula-
wesi Selatan, hal ini tentunya disebabkan
karena beras pulut mandoti hanya
terdapat di kabupaten Enrekang sebagai
salah satu potensi indikasi gografis yang
perlu mendapat perhatian serius dari
pemerintah setempat agar tidak klaim
oleh daerah atau bahkan negara lain
sebagai produk indikasi geografis.

Tipe penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan

tujuan penelitian maka tipe penelitian
yang digunakan adalah tipe penelitian
empiris yaitu penelitian yang menguta-
makan penelitian lapangan untuk mempe-
roleh data primer dan juga menggunakan
metode penelitian yang sifatnya yuridis
normatif, yakni untuk mengkaji konsep-
konsep hukum terkait dengan aspek-
aspek hukum indikasi geografis.

Populasi dan sampel
Populasi adalah keseluruhan atau

himpunan objek dengan ciri yang sama.
Dalam hal penelitian ini populasinya
adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Enrekang, Sekretariat Daerah
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten
Enrekang, Masyarakat Petani Beras Pulut
Mandoti Kabupaten Enrekang. Teknik
pengambilan sampel yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah purposive
sampling. Dengan mengambil sampel
yaitu Kepala Dinas dan staf Hukum
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabu-
paten Enrekang; Kepala dan staf
Sekretariat Daerah Bagian Hukum

Pemerintah Kabupaten Enrekang; dan 10
(sepuluh) orang masyarakat petani beras
pulut di Kabupaten Enrekang.

Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh
melalui penelitian lapangan (field
research), yaitu pengumpulan data secara
langsung dari pihak terkait yang berhu-
bungan dengan objek penelitian. Metode
yang digunakan yaitu dengan teknik
wawancara (interview) tidak terstruktur
yang hanya memuat garis besar tentang
hal yang akan ditanyakan, selanjutnya
dikembangkan sendiri oleh peneliti
dengan teknik wawancara bebas, guna
mendapatkan data yang dibutuhkan.
Wawancara dilakukan dengan wawancara
langsung ke tempat para responden
berada.

Jenis dan sumber data
Jenis dan sumber data yang diguna-

kan dalam penelitian ini adalah data
primer (yaitu peraturan-peraturan yang
mengatur tentang perlindungan indikasi
geografis) dan data sekunder (yaitu
bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan data primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami data
primer).

Analisis data
Data yang diperoleh baik data

primer dan data sekunder akan dianalisis
secara deskriptif analitis, data yang
diperoleh dari penelitian lapangan diuji
kebenarannya kemudian dihubungkan
dan dianalisis secara kualitatif dengan
bahan hukum yang diperoleh dari peneli-
tian kepustakaan, sehingga dapat mem-
bahas permasalahan secara menyeluruh
dan objektif.

HASIL
Indikasi Geografis Terhadap Beras
Pulut Mandoti di Kabupaten Enrekang

Dengan adanya ketentuan mengenai
Indikasi Geografis dari TRIPs, menjadi
pembuka jalan untuk dapat diberikannya
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perlindungan hukum dengan cara
didaftarkannya produk-produk berpotensi
Indikasi Geografis di setiap negara-
negara anggota TRIPs, termasuk
Indonesia. Ketentuan TRIPs ini kemudian
dijabarkan ke dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Dapat dikatakan pengaturan tentang
Indikasi Geografis masih “menumpang”
pada Undang-Undang Merek. Ketentuan
mengenai Indikasi Geografis hanya
terdapat 3 pasal yaitu Pasal 56, 57, dan
58 serta 2 pasal mengenai Indikasi Asal
yaitu Pasal 59 dan 60. Tentunya dengan
adanya hal tersebut masyarakat daerah
tempat penghasil produk Indikasi
Geografis harus menyamakan pandangan
tentang arti penting didaftarkannya
produk Indikasi Geografis, di mana
perlindungan Indikasi Geografis
bertujuan sebagai perlindungan terhadap
produk, mutu dari produk, nilai tambah
dari suatu produk dan juga sebagai
pengembangan pedesaan.

Oleh karena Indikasi Geografis
merupakan salah satu komponen Hak
Kekayaan Intelektual yang penting dalam
perdagangan, khususnya memberikan
perlindungan terhadap komoditas perda-
gangan yang terkait erat dengan nama
daerah atau tempat asal produk barang,
apalagi potensi ekonomi dari Beras Pulut
Mandoti sendiri cukup besar bagi komu-
nitas masyarakat Kabupaten Enrekang
khususnya di Dusun Gandeng, Desa
Salukanan sebagai daerah penghasil beras
tersebut. Pendaftaran produk indikasi
geografis itu akan memberikan nilai tam-
bah dan keuntungan kepada para
stakeholders yang terlibat seperti petani
dan eksportir. Dari sisi konsumen dengan
adanya sertifikat produk Indikasi Geo-
grafis yang ditempelkan pada kemasan
produk yang bersangkutan, berarti produk
tersebut adalah asli sehingga konsumen
akan terhindar dari barang palsu dengan
adanya label pada produk Indikasi
Geografis tersebut.

Peran Pemerintah Kabupaten Enrekang
dalam Mendorong Tumbuhnya

Perlindungan Indikasi Geografis Terha-
dap Beras Pulut Mandoti

Pemerintah Kabupaten Enrekang
menyadari bahwa produk beras pulut
mandoti ini merupakan suatu produk khas
yang berpotensi untuk mendapatkan
perlindungan hukum. Pemerintah Kabu-
paten Enrekang dalam hal ini Dinas
Pertanian telah mengambil langkah untuk
mendaftarkan beras pulut mandoti untuk
mendapatkan perlindungan Indikasi Geo-
grafis. Tindakan yang diambil pemerintah
untuk mendaftarkan beras pulut mandoti
ini menunjukkan sudah adanya kesadaran
pemerintah Kabupaten Enrekang untuk
melindungi produk khas daerah mereka,
tetapi ternyata dalam proses pendaftaran-
nya tidak mudah dan menemui beberapa
kendala.

Kepedulian pemerintah terhadap
produk-produk khas daerah Enrekang
juga ditunjukkan melalui tindakan peme-
rintah dalam hal ini Dinas Pertanian
dengan berkoordinasi dengan para tim
penyuluh dan kelompok tani serta turun
langsung ke masyarakat dan meninjau
proses produksi beras pulut mandoti agar
proses produksi oleh para petani tidak
mengubah atau menghilangkan ciri khas
beras pulut mandoti yang telah dikenal
oleh masyarakat. Sejauh ini peran
pemerintah Kabupaten Enrekang cukup
aktif dalam menginventarisasi produk
khas Enrekang yang berpotensi untuk
memperoleh perlindungan Indikasi Geo-
grafis dan mengupayakan pendaftaran-
nya.

PEMBAHASAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis
terhadap beras pulut mandoti di Kabu-
paten Enrekang belum terwujud secara
optimal. Hal ini disebabkan antara lain
karena kurangnya informasi dan sosia-
lisasi kepada masyarakat tentang pendaf-
taran Indikasi Geografis, pemerintah dini-
lai lambat dalam melakukan proses pen-
daftaran, maupun ketentuan mengenai
Indikasi Geografis di Indonesia yang
dirasa masih kurang jelas; Pemerintah
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Kabupaten Enrekang cukup aktif
berperan dalam mendorong tumbuhnya
perlindungan Indikasi Geografis terhadap
beras pulut mandoti maupun produk-
produk berpotensi Indikasi Geografis
lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang.
Hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya
sertifikat Indikasi Geografis atas Kopi
Arabika Kalosi dan semetara berjalannya
proses kelengkapan berkas untuk pendaf-
taran Indikasi Geografis beras pulut
mandoti.

Walaupun TRIPs mengatur Indikasi
Geografis sebagai salah satu rezim Hak
Kekayaan Intelektual yang independen,
di samping rezim-rezim lainnya yakni
Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Informasi Rahasia dan Kontrol terhadap
praktik anti kompetisi dalam lisensi
kontrak, akan tetapi TRIPs memung-
kinkan negara anggotanya menambah
kuantitas maupun kualitas perlindungan.
Karena itu, setelah semua ketentuan
standar yang terdapat dalam TRIPs
ditaati, suatu negara dapat memberla-
kukan perlindungan yang lebih luas atau
lebih tinggi terhadap suatu objek
berdasarkan kepentingan nasional. Dalam
hal perlindungan terhadap Indikasi Geo-
grafis, sampai saat ini Indonesia sebagai
salah satu negara anggota TRIPs memilih
untuk mengintegrasikan perlindungannya
ke dalam sistem Merek. (Jened, 2007).

Meskipun pengaturan dan ketentuan-
ketentuan mengenai Indikasi Geografis
telah dibuat dan disepakati selama
berabad-abad, namun dalam kenyataan
sehari-hari tingkat persentase pendaftaran
Indikasi Geografis masih sangat rendah
apabila dibandingkan dengan rezim Hak
Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak
Cipta, Merek, maupun Paten. Meskipun
demikian, Indikasi Geografis memiliki
signifikansi yang cukup tinggi bagi
Indonesia karena beberapa sebab, antara
lain (Ayu, 2006).

Perlindungan hukum Indikasi geo-
grafis yang akan dibahas dalam penelitian
ini yaitu terhadap Beras Pulut Mandoti
sebagai produk khas Kabupaten

Enrekang yang sampai saat ini belum
didaftarkan. Perlindungan hukum didefi-
nisikan sebagai suatu upaya untuk melin-
dungi kepentingan individu atas kedu-
dukannya sebagai manusia, mempunyai
hak untuk menikmati martabatnya
dengan memberikan kewenangan pada-ya
untuk bertindak dalam rangka kepenti-
gannya tersebut. Perlindungan hukum
juga diartikan sebagai upaya yang dapat
menjamin adanya kepastian hukum,
sehingga dapat memberikan perlindungan
hukum kepada pihak-pihak yang
bersangkutan atau yang melakukan
tindakan hukum tersebut (Hasanah,
2004).

Substansi hukum tentang Indikasi
Geografis sangat penting dalam menen-
tukan perlindungan hukum terhadap
produk–produk yang terlindungi Indikasi
Geografis tersebut. Pentingnya substansi
hukum dirumuskan Bernard L. Tanya,
Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.
Hage sebagai aturan main bersama (rule
of game) yang menempatkan hukum
sebagai unsur utama dalam integrasi
sistem. Hal ini juga didukung oleh
Steeman yang membenarkan bahwa apa
yang secara formal membentuk sebuah
masyarakat adalah penerimaan umum
terhadap aturan main yang normatif. Pola
normatif inilah yang perlu dipandang
yang mesti dipandang sebagai unsur yang
paling teras dari sebuah struktur yang
terintegrasi. Dalam kerangka Bredemeier
ini, hukum difungsikan untuk
menyelesaikan konflik-konflik yang
timbul dalam masyarakat (Tanya dkk,
2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2007 seharusnya disajikan dalam
bentuk yang tidak menyulitkan
masyarakat namun bisa memecahkan
persoalan yang terjadi di masyarakat
sendiri. Pengaturan mengenai Indikasi
Geografis dirasa kurang optimal pelaksa-
naannya apabila masih dimasukkan
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek karena perbedaan
pengertian dan ruang lingkup keduanya,
akibatnya masyarakat awam yang tidak



Adistya Frandika Dwi Oktavianty Baramuli ISSN 2252-7230

186

mengerti mengenai Hak Kekayaan
Intelektual akan menganggap bahwa
Indikasi Geografis sama dengan merek
tetapi boleh menggunakan nama wilayah
tertentu, bahkan kecenderungan yang
terjadi masyarakat hanya mengenal
merek dan tidak tahu tentang Indikasi
Geografis sama sekali. Ketidakjelasan
tersebut dapat menjadi salah satu
penyebab tidak tumbuhnya perlindungan
hukum Indikasi Geografis di Kabupaten
Enrekang dan daerah-daerah lainnya di
seluruh Indonesia. Oleh karena itu
pemerintah perlu membuat Undang-
undang tentang Indikasi Geografis yang
berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan
syarat pembentukan suatu undang-
undang yang dikemukakan oleh A.
Hamid S. Attamimi, yaitu suatu undang-
undang yang dibentuk harus memenuhi
asas tujuan yang jelas ( Indriati, 2007).

Kesadaran hukum masyarakat pada
prinsipnya mempertanyakan juga aspek
penegakan hukum. Telaah yang pernah
dilakukan oleh Soerjono Soekanto
tentang Kesadaran dan Kepatuhan
Hukum di tahun 1982, dalam mematuhi
secara sadar konsepsi hukum yang telah
disahkan dan dilaksanakan secara
kosekuen dalam komunikasi/ hubungan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
bahkan berpolitik (Saifullah, 2007).

Tidak sama dengan alternatif
penyelesaian sengketa, penyelesaian
sengketa melalui arbitrase merupakan
cara penyelesaian sengketa yang memang
dari awal diserahkan kepada pihak ketiga
untuk memberikan keputusan yang
mengikat para pihak, yang putusannya
bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak
(Miru, 2007).

Di era perdagangan bebas ini,
banyak negara yang mulai mencari
alternatif  produk–produk baru yang
memiliki keunikan untuk diperdagang-
kan. Untuk itu mereka mulai mencari-cari
produk-produk khas yang berbasis
pengetahuan tradisional (traditional
knowledge) dari negara berkembang
seperti Indonesia yang memiliki

kekayaan budaya untuk diakuisisi serta
dikembangkan lebih jauh, sehingga
produk tersebut mampu menguasai pasar
dunia tanpa ada kontribusi terhadap
negara atau masyarakat pemilik produk
tersebut (Sudarmanto, 2012)

KESIMPULAN DAN SARAN
Perlindungan Hukum Indikasi

Geografis terhadap beras pulut mandoti
di Kabupaten Enrekang belum terwujud
secara optimal. Hal ini disebabkan antara
lain karena kurangnya informasi dan
sosialisasi kepada masyarakat tentang
pendaftaran Indikasi Geografis, serta
lambatnya pemerintah dalam melakukan
pengurusan proses pendaftaran dan
ketentuan mengenai Indikasi Geografis di
Indonesia yang dirasa masih kurang jelas.
Mulai aktifnya Pemerintah Kabupaten
Enrekang dalam mendorong tumbuhnya
perlindungan Indikasi Geografis terhadap
beras pulut mandoti maupun produk-
produk berpotensi Indikasi Geografis
lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang.
Hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya
sertifikat Indikasi Geografis atas Kopi
Arabika Kalosi dan semetara berjalannya
proses kelengkapan berkas untuk
pendaftaran Indikasi Geografis beras
pulut mandoti.

Pemerintah harus lebih giat dalam
melakukan sosialisasi mengenai Indikasi
Geografis dan pentingnya pendaftaran
Indikasi Geografis agar masyarakat lebih
memahami mengenai Indikasi Geografis
dan pentingnya melindungi produk khas
daerah mereka. Pendaftaran Beras Pulut
Mandoti sebagai Indikasi Geografis yang
kini tengah dalam proses juga harus
senantiasa diinformasikan kepada
masyarakat agar masyarakat mengetahui
sudah sejauh mana proses berlangsung
dan tidak terjadi kesalahpahaman antara
masyarakat dan pemerintah Kabupaten
Enrekang. Pemerintah juga harus meng-
upayakan dan terus mengawal proses
pendaftaran Indikasi Geografis beras
Pulut Mandoti agar segera mendapatkan
sertifikat  sebagai produk khas Kabupaten
Enrekang. Bukan hanya sampai beras



Perlindungan hukum, beras mandoti, indikasi geografis ISSN 2252-7230

187

pulut mandoti tetapi pemerintah kiranya
terus menginventarisasi produk-produk
khas Enrekang lain yang memiliki poten-
si didaftarkan sebagai produk Indikasi
Geografis. Pemerintah perlu membuat
undang-undang tersendiri mengenai Indi-
kasi Geografis yang mengatur secara
lengkap dan rinci mengenai Indikasi
Geografis. Dirjen HAKI Kementerian
Hukum dan HAM Republik Indonesia
perlu membentuk tim khusus yaitu
Direktorat Indikasi Geografis sehingga
urusan Indikasi Geografis dapat ditangani
secara khusus dan tidak lagi ditangani
Direktorat Merek. Selain itu Pemerintah
Daerah Enrekang juga perlu membuat
Peraturan Daerah mengenai Indikasi
Geografis untuk melindungi produk-
produk Indikasi Geografis milik Kabu-
paten Enrekang.
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