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SARI 

Puspitasari, Rizki Ari. 2009. Persepsi produsen usaha kecil dan menengah (ukm) 
terhadap pendaftaran merek berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2001 
tentang merek (studi pada usaha kecil dan menengah di kelurahan krobokan 
kecamatan semarang baratSarjana Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I : Drs. Rustopo, S.H, M.H dan Dosen Pembimbing II : Pujiono, S.H, 
M.H. 
 
Kata kunci : UKM, Pendaftaran Merek 

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang sedang 
giat-giatnya mengejar ketertinggalanya di segala bidang. Salah satu upaya untuk 
mengejar ketertinggalanya yaitu salah satunya dengan melakukan pembangunan di 
bidang industri dan ekonomi antaralain pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual 
khususnya merek dikalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam rangka 
menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan 
utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sesuai 
dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan baik nasional maupun 
internasional, semakin sangat terasa dibutuhkan adanya pemberian perlindungan 
kepada produsen pemilik merek yang menghasilkan barang dan jasa dan disisi lain 
pemberian perlindungan kepada konsumen (masyarakat). Dengan adanya 
perkembangan peraturan perundangan yang makin pesat di Indonesia, maka 
pengaturan akan merek pun semakin berkembang pula sebagai tuntutan terhadap 
kondisi global yang berhubungan dengan perdagangan barang dan jasa internasional. 

Permasalahan dalan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 
penelitian yaitu : (1) Bagaimana persepsi produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) di 
Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat terhadap pendaftaran merek 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? (2) Hambatan 
apa saja yang dihadapi oleh produsen pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di 
Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalam melakukan pendaftaran 
merek? (3) Bagaimana peran serta Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM 
Kanwil Jawa Tengah dalam menangani hambatan yang dihadapi produsen Usaha 
Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalam 
melakukan pendaftaran Merek? Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Mengetahui persepsi para produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap 
pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
merek. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh produsen Usaha Kecil Menengah 
(UKM) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalam melakukan 
pendaftaran merek, serta untuk mengetahui peran serta Direktorat Merek Departemen 
Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah dalam menangani hambatan yang dihadapi 
produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan Kecamatan 
Semarang Barat dalam melakukan pendaftaran Merek 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
yuridis-sosiologis. Penulis menggunakan analisis data yang terdiri dari telaah data, 
reduksi data, menyusun satuan pemeriksaan keabsahan data dan kesimpulan. 

Objek dari penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di 
Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat yang telah menjalankan usahanya 
selama lebih dari 5(lima) tahun dan memiliki ijin usaha perdagangan. Penelitian 
mengambil 10 (sepuluh) tempat UKM yaitu 3(tiga) UKM Kerupuk, 3(tiga) UKM 
Bandeng Presto, 3(tiga) UKM tempe, 1(satu) UKM Tas Kulit. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa   produsen khususnya industri kecil dan menengah yang belum 
mendaftarkan merek dagangnya karena mereka tidak mengetahui secara jelas dan 
terperinci mengenai prosedur pendaftaran merek, pendaftaran merek mahal serta 
membutuhkan banyak waktu untuk mengurusnya, dan tanpa adanya pendaftaran 
merekpun hasil produksi mereka bisa tetap laku dipasaran, selain itu pendaftaran 
merek akan membuat para pengusaha dibebani pajak yang besar. Rendahnya peran 
serta Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Krobokan terhadap pendaftaran merek 
menemui beberapa hambatan, antara lain :Masih kurangnya pemahaman para 
produsen/ pengusaha terhadap Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, 
masih banyak produsen/ pengusaha yang merasa tidak mengetahui prosedur 
pelaksanaan pendaftaran merek pada Kantor Direktorat Merek Departemen Hukum 
dan HAM, kurangnya kesadaran akan arti penting pendaftaran merek, karena mereka 
merasa tanpa mendaftarkan merek dagang pun hasil produksinya laku dipasaran, 
kurangnya informasi maupun sosialisi berbagai hal tentang Hak Kekayaan Intelektual 
khususnya merek. Melihat rendahnya peran Usaha Kecil dan Menengah di wilayah 
Kelurahan Krobokan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia kanwil 
Jawa Tengah sebagai instansi terkait memberikan peran sertanya antara lain 
melakukan sosialisasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan HKI. Hal ini 
diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual, memberikan kemudahan serta totalitas pelayanan terhadap informasi yang 
berhubungan dengan HKI 

Saran yang dapat disampaikan pada Departemen Hukum dan HAM untuk 
meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran merek, maka Kantor Wilayah sebagai 
instansi terkait perlu mengintensifkan sosialisasi Undang-Undang Merek dan 
peraturan terkait dengan masalah merek, meningkatkan kinerja pelayanan yaitu 
dengan mempermudah proses pelaksanaan prosedur pendaftaran merek yang 
terkadang masih melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses 
pendaftaran merek dapat lebih efisien serta dengan meminimalisasi biaya pendaftaran 
merek agar dapat terjangkau oleh masyarakat khususnya industri kecil 
 

 
Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Merek merupakan suatu tanda tertentu yang menjadi ciri khas atas suatu 

barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan untuk umum. 

Dengan adanya merek ini, orang dengan mudah membedakan suatu jenis 

barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu pihak dengan barang atau jasa 

sejenis yang dihasilkan oleh pihak lain, karena masalah merek menyangkut 

kepentingan umum, maka suatu peraturan perundangan sangat diperlukan guna 

mengatur masalah ini.  

Produsen pemilik merek yang menghasilkan barang dan jasa semakin 

sangat terasa dibutuhkan adanya pemberian perlindungan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan baik nasional maupun 

internasional dan disisi lain pemberian perlindungan kepada konsumen 

(masyarakat). Dengan adanya perkembangan peraturan perundangan yang 

makin pesat di Indonesia, maka pengaturan akan merek pun semakin 

berkembang pula sebagai tuntutan terhadap kondisi global yang berhubungan 

dengan perdagangan barang dan jasa internasional.  

Produsen akan memiliki nama perusahaan atau nama produk yang 

dihasilkan yang nantinya dapat berfungsi sebagai identitas usahanya. Nama 

perusahaan dapat pula menunjukan identitas suatu merek bagi barang atau jasa 



 
 

2

dari perusahaan tersebut. Demikian pula, tidak akan ada suatu perusahaan yang 

tidak menggunakan merek sebagai suatu identitas atas barang yang diproduksi 

atau jasa yang diberikan. Merek bagi perusahaan merupakan citra sekaligus 

nama baik bagi perusahaan tersebut, karena merek menjadi salah satu bagian 

dari strategi bisnis. Dalam strategi bisnis tidak hanya memecahkan persoalan 

tentang bagaimana memproduksi dan memasarkan suatu produk barang atau 

jasa yang berkualitas dengan standar tetap,namun juga bagaimana suatu merek 

barang atau jasa dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Serta bagaimana 

upaya produsen untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap 

produk barang dan atau jasa.  

Perlindungan terhadap pemilik merek sangatlah penting,karena 

merupakan salah satu cara unuk memajukan produksi dan perniagaan yang 

jujur serta lebih meningkatkan image konsumen dengan memakai suatu produk 

barang.  Menurut P.D.D.Dermawan dari fungsi merek itu sendiri yaitu sebagai: 

1. Fungsi indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukan 
bahwa suatu produk bersumber secara sah pada satu unit usaha dan 
karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu 
dibuat secara professional 

2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas 
khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi 

3. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi  kolektor 
produk tersebut. (H. OK. Saidin, 2003: 359) 
 
Berdasarkan pengamatan ditemukan beberapa produsen khususnya industri 

kecil dan menengah belum mendaftarkan mereknya. Seperti pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di wilayah Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang 

Barat, tercatat dalam data monografi kelurahan krobokan terdapat 123 pelaku 
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usaha yang ada pada kelurahan krobokan, seperti pengusaha kerajinan tas kulit, 

pengusaha krupuk, pengusaha tempe, serta pengusaha ikan bandeng presto, 

namun hampir seluruhnya belum mendaftarkan Merek dagangnya pada Kantor 

Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik 

Indonesia yang nantinya akan di daftarkan pada daftar umum merek sehingga 

merek dagangnya dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Seperti yang telah 

kita ketahui dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil memegang 

peranan yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga 

kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis berminat 

untuk melakukan penelitian tentang “PERSEPSI PRODUSEN USAHA 

KECIL MENENGAH (UKM) TERHADAP PENDAFTARAN MEREK 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 

TENTANG MEREK (Studi pada Usaha Kecil Menengah di Kelurahan 

Krobokan Semarang)”. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Seperti yang penulis ketahui, didalam perdagangan masih banyak 

dijumpai adanya produsen khususnya industri kecil dan menengah yang belum 

mendaftarkan merek dagangnya dan berdasarkan pengamatan sementara 

mereka beralasan bahwa mereka tidak mengetahui secara jelas dan terperinci 

mengenai prosedur pendaftaran merek, hal ini disebabkan karena kurang 

adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai pendaftaran merek yang 
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merupakan hal terpenting bagi produsen untuk melindungi hasil produksinya 

dari kompetitor lainnya. 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berhubungan dengan penyusunan dan pembuatan skripsi ini penulis 

akan membahas mengenai persepsi para produsen Usaha Kecil Menengah 

dalam melakukan pendaftaran merek khususnya merek dagang bagi UKM di 

Kelurahan Krobokan Semarang, Maka dalam penulisan skripsi ini hanya akan 

dibatasi pada persepsi para produsen Usaha Kecil Menengah dalam melakukan 

pendaftaran merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek dan mengambil tempat penelitian di Usaha Kecil Menengah 

(UKM) Kelurahan Krobokan Semarang Barat 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) di 

Kelurahan Krobokan Semarang Barat terhadap pendaftaran merek berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh produsen pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan Semarang Barat dalam melakukan 

pendaftaran merek ? 

3. Bagaimana peran serta Direktorat Merek Departemen Hukum dan 

HAM Kanwil Jawa Tengah dalam menangani hambatan yang dihadapi 
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produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan Semarang 

Barat dalam melakukan pendaftaran Merek? 

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan 

seperti yang telah dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penilitian ini 

adalah : 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan  untuk : 

a. Mengetahui persepsi para produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) 

terhadap pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang merek.  

b. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh produsen Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang 

Barat dalam melakukan pendaftaran merek. 

c. Mengetahui peran serta Direktorat Merek Departemen Hukum dan 

HAM Kanwil Jawa Tengah dalam menangani hambatan yang 

dihadapi produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan 

Krobokan Semarang Barat dalam melakukan pendaftaran Merek 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini mempunyai manfaat 

yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain : 

a. Bersifat Teoritis 

Memiliki manfaat yang bersifat teoritis bagi : 
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1) Peneliti 

                               Diharapkan dapat memberi suatu kontribusi, berupa   

informasi yang lebih detail dan mengetahui mengenai 

pendaftaran merek 

2) Ilmu pengetahuan 

                              Untuk menambah referensi atau pengetahuan terhadap ilmu 

hukum khususnya perdata dagang yang berkaitan dengan 

masalah merek 

b. Bersifat praktis 

Memiliki manfaat yang bersifat teoritis bagi : 

1) Instansi Pemerintah 

Dapat memberi masukan kepada pemerintah atau instansi 

terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pendaftaran merek. 

2)     Masyarakat 

Diharapkan dapat memberi gambaran, pengertian pada 

masyarakat tentang pendaftaran merek,khusunya bagi para 

produsen UKM di Kelurahan Krobokan Kecamatan Samarang 

Barat dalam mendapatkan informasi tentang prosedur 

pendaftaran merek serta  arti penting pendaftaran merek bagi 

produsen tersebut. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal berisi halaman sampul,, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar tabel, daftar tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

BAB I     Pendahuluan berisi uraian mengenai alasan dipilihnya judul 

skripsi, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah 

kemudian mengenai perumusan masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini selanjutnya  uraian mengenai 

tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian 

ini serta manfaat dan hasil penelitian dan terakhir 

diuraikan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan pustaka didalamnya berisi uraian mengenai 

tinjauan umum tentang pendaftarn merek, tinjauan umum 

tentang Usaha Kecil dan Menengah 

BAB III   Metode penelitian didalamnya diuraikan mengenai dasar 

penelitian serta focus penelitian, lalu sumber data, 

tekhnik pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian serta objektivitas dan keabsahan data, cara 

menganalisisdata penelitian, dan juga mengenai uraian 

tentang prosedur penelitian 
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BAB IV   Hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil 

penelitian sekaligus pembahasan mengenai persepsi dan 

hambatan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan 

Krobokan terhadap pendaftaran merek, serta peranan 

Departemen Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah 

dalam mengatasi hambatan tersebut. 

BAB V   Penutup merupakan bab terakhir disini penulis akan 

memberikan kesimpulan berupa uraian singkat dan jelas 

serta memberikan saran dan harapan dapat bermanfaat 

bagi penulis, lembaga perguruan tinggi, pemerintah, dan 

masyarakat dalam memahami pendaftarn merek 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang merek. 

3. Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Persepsi 

Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang 

terhadap obyek tertentu.Menurut  (Walgito. Bimo, 2001: 53) persepsi adalah 

suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, 

merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang 

ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). Melalui persepsi kita dapat 

mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh dunia yang terdiri dari benda serta 

manusia dengan segala kejadian-kejadiannya. 

Persepsi juga merupakan penelitian bagaimana kita mengintegrasikan 

sensasi kedalam percepts objek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan 

percepts itu untuk mengenali dunia. Intinya persepsi sebagai  proses psikologis 

hasil penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk 

proses berpikir. Dengan demikian persepsi sebagai suatu fungsi biologis 

(melalui organ-organ sensoris) yang memungkinkan individu menerima dan 

mengolah informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di 

lingkungannya. (Atkinson. L. Rita, 1990: 276) 

Kamus Lengkap Psikologi menerangkan bahwa Perception (persepsi) adalah 

proses mengetahui atau mengendalikan obyek dan kejadian obyektif dengan 

bantuan indera. Selain itu dijelaskan pula persepsi merupakan kesadaran 

intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta 

mengenai sesuatu. (Chaplin. J.P, 2001: 358) 
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B. Pengertian Produsen 

Adalah pihak yang memproses, mengkombinasikan, dan 

mengkoordinasikan material dan kekuatan (input, sumber daya, atau jasa 

produksi) dalam pembuatan suatu barang atau jasa.(Bruce R. Beatrie, 1994: 3) 

Pengertian lain produsen adalah orang perorangan atau badan usaha yang 

menghasilkan barang/ jasa yang diperlukan oleh rumah tangga keluarga dan 

masyarakat pada umumnya (Suradjiman, 1997:5). 

C. Pengertian Usaha 

Berbagai kepustakaan dikatakan bahwa Usaha adalah pertukaran barang, 

jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. 

Sedangkan dalam kegiatan bisnis, usaha dibedakan menjadi 3 definisi antara 

lain: 

1. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan 
kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, 
baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk memperoleh 
keuntungan. 

2. Usaha dalam arti kegiatan industry, yaitu kegiatan 
memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih 
berguna dari asalnya. 

3. Usaha dalam arti kegiatan jasa, yaitu kegiatan yang 
menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh perseorangan maupun 
badan. 
(Richard Burton, 2003: 2) 

 

Kemudian Prof. Mollengraf mengemukakan bahwa Perusahaan adalah 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar 

untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan 

barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. (H.M.N 

Purwosutjipto, 1995: 15). Sedangkan Polak mengemukakan bahwa baru ada 
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perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba rugi yang dapat 

diperkirakan dengan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. (H.M.N 

Purwosutjipto, 1995: 15) 

D. Bentuk- Bentuk Perusahaan 

 Adapun  bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia dapat dibedakan 

berdasarkan : 

1. Status Badan Hukum 

a. Badan Hukum 

Didalam Undang-Undang tidak dijabarkan apa yang dimaksud dengan 

Badan Hukum. Dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

hanya disebutkan jenis perkumpulan (Badan Hukum), yakni : 

1) Diadakan oleh kekuasaan umum; 

2) Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum; 

3) Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk maksud tertentu yang 

tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. 

Bentuk Usaha berbadan hukum yang paling popular sekarang ini adalah 

bentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi. 

1) Perseroan Terbatas 

Pada awalnya Perseroan Terbatas ini diatur juga dalam 

KUHD, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 

1995 Tentang Perseroan Terbatas, Menurut Pasal 1 UU No. 40 

Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah 
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“Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan  

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seperkunya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”  

2) Koperasi 

 Koperasi berasal dari kata co dan operation yang mengandung 

arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu secara 

umum (Richard Burton, 2003: 2) mengatakan bahwa koperasi 

adalah: “ Suatu kerjasama yang beranggotakan orang-orang yang 

tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara 

bersama, bukan untuk mencari keuntungan”. Sedangkan menurut 

Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992, Koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan 

atas asas kekeluargaan.  

b. Bukan Badan Hukum 

 Dunia bisnis tentunya tidak hanya dilakukan oleh bentuk usaha 

berbadan hukum saja, tetapi juga oleh bentuk usaha yang bukan badan 

hukum ((Kansil.C.S.T, 2001:75) Bentuk usaha yang bukan badan hukum 

ada 3(tiga) macam yaitu: 
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1) Persekutuan Perdata 

 Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 

disebutkan persekutuan persekutuan perdata adalah 

“ Suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih 

mengikatkan diri untuk memasukan sesuat kedalam persekutuan 

dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang 

diperoleh karenanya”.  

2) Persekutuan/ Perusahaan Firma (Fa) 

 Persekutuan Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang 

khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama 

bersama. (Kansil.C.S.T, 2001:75) 

3) Persekutuan/ Perusahaan Komanditer (CV) 

 Persekutuan Komanditer merupakan singkatan dari comanditaire 

Venootschaf yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 

KUHD.  Yang dimaksud dengan persekuuan komanditer adalah 

suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer. 

2. Modal 

  Menurut James C Van Harne, Modal adalah aktiva lancar dikurangi 
kewajiban lancar. Sedangkan J. Fred Weston Eugene F. Brigham menyatakan 
bahwa “Modal adalah investasi perusahaan dalam harta jangka pendek yaitu 
kas, surat berharga jangka pendek, piutang dan persediaan. 
(http://yudishtira.blogspot.com/2008/05/pengertian-modal-kerja.html)  

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa modal adalah 

harta yang dimiliki perusahaan yang dipergunakan untuk menjalankan 

kegiatan usaha atau membiayai operasional perusahaan tanpa mengorbankan 

aktiva yang lain dengan tujuan memperoleh laba yang optimal. 
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Dilihat dari besarnya modal dalam Surat Izin Usaha Dagang terdapat 

3(tiga) jenis perusahaan yaitu: 

a. Perusahaan Besar 

  Perusahaan besar yaitu perusahaan yang mempunyai modal atau 

kekayaan bersih diatas Rp. 100 Juta (Seratus Juta Rupiah) dan harus 

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimohonkan ke 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi.  

b. Perusahaan Menengah 

 Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang mempunyai modal 

atau kekayaan bersih berkisar antara Rp. 25 juta (duapuluh lima juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 100 juta (seratus juta rupiah). 

c. Perusahaan Kecil  

 Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang mempunyai modal atau  

kekayaan bersih kurang dari Rp. 25 juta (duapuluh lima juta rupiah). 

E. Ruang Lingkup Usaha kecil Menengah 

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah 

 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian suatu 
Negara memiliki peranan yang penting, bukan saja di Indonesia, tetapi 
kenyataan menunjukan bahwa posisi usaha kecil dan memengah 
mempunyai peranan strategis di Negara-negara lain juga terutama bila 
dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil 
dan menengah. (Pandji Anoraga, 2002: 244).   

 
     Pengertian Usaha kecil (small bussiness) adalah kegiatan ekonomi 

rakyat yang berskala kecil dan memenuhi  kriteria kekayaan bersih dan hasil 

penjualan tahunan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/ UKK 
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Tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah Usaha yang 

memiliki total asset maksimum Rp. 600 Juta (Enam Ratus Juta Rupiah) 

tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. (Pandji Anoraga, 2002: 

224). Sedangkan menurut   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Menentukan kriteria usaha yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kriteria Usaha Mikro 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima 

puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga 

ratus juta Rupiah). 

b. Kriteria Usaha Kecil 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus 

juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus 

juta Rupiah.  

c. Kriteria Usaha Menengah 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus 

juta Rupiah) sampai dengan paling banyak lima puluh Milyar Rupiah. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus 

juta Rupiah sampai paling banyak Lima puluh milyar Rupiah.  

 

F. Ruang Lingkup Merek 
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1. Pengertian Merek   

Pengertian merek dapat diketahui dari Bab I ketentuan umum, pada 

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang 

menyatakan : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, ayat-ayat, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa” . 

Menurut H.M.N Purwosutjipto “Merek adalah suatu tanda, dengan 

mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan 

benda lain yang sejenis. (H.M.N Purwosutjipto, 1999: 88). Berdasarkan 

Uraian tersebut pada hakekatnya merek adalah suatu tanda yang memiliki 

daya pembeda. Seperti yang telah kita ketahui, mengenai pengertian merek 

diatas, maka perlu diketahui pula pengertian dari hak atas merek. Menurut 

pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 “Hak atas merek adalah  hak 

eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar 

dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya”. 

2. Hak Merek 

 Hak merek merupakan hak khusus atau mutlak yang diberikan oleh 

Undang-Undang diakui sebagai hak penuh kecuali Undang-Undang 

menentukan lain oleh Undang-Undang juga. (Hartono Sri Rejeki, 199:98). 

Hak merek diperoleh pemilik merek dengan cara melakukan pendaftaran 
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pada kantor merek, maka hak tersebut dapat dipertahankan terhadap 

siapapun. Pemilik mempunyai hak untuk memakainya dalam perdagangan 

barang atau jasa dan berbuat lain sesuai yang dikehendaki, dalam jangka 

waktu yang telah dtentukan serta mendapatkan pengakuan berikut 

perlindungannya dari Negara. 

3. Jenis Merek 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, 

jenis merek dapat dilihat  dari bab I ketentuan umum, pada pasal 1 ayat 1, 

ayat 2, dan ayat 3 dengan pengertian sebagai berikut : 

a. Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangankan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang 

sejenis lainnya. 

b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis 

lainnya. 

c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan aau 

jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan yaitu oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 

Dari ketentuan pasal 1 tersebut diatas, maka dapat dibedakan bahwa merek 

terbagi dalam 3 jenis yang pada dasarnya digunakan untuk membedakan 
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barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan dan sebagai pemenuhan syarat 

pendaftarannya. 

4. Persyaratan Merek 

      Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap 
orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar supaya 
suatu merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang. 
Syarat mutlak yang harus dipenuhi itu adalah bahwa merek itu harus 
mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang 
dipakai ini haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup 
kekuatanuntuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan yang 
lainnya. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi 
menjadi dapat dibedakan. (H. OK. Saidin, 2003: 348) 

 
       Permohonan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang 

Merek harus memenuhi persyaratan dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-

Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek  

5. Pendaftaran Merek    

a. Pengertian Pendaftaran Merek 

 Pendaftaran merek merupakan suatu perbuatan dengan 

melaksanakan seluruh ketentuan, prosedur, dan memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk 

menciptakan dan memperoleh hak atas merek. Dalam ketentuan umum 

Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dijelaskan mengenai 

pendaftaran merek dengan hak prioritas, artinya hak untuk mengajukan 

permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Paris 

Convention For Protection of Industrial Property atau Agreement 

Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh 

pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal 
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prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua 

perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention For Protection of 

Industrial Property. 

         Ada dua system yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu system 
deklaratif dan system konstitutif (atributif). Undang-Undang merek tahun 
2001 dalam system pendaftarannya menganut system konstitutif, sama 
dengan Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang nomor 19 tahun 
1992 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1997. Ini adalah perubahan 
mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia yang semula Undang-
Undang nomor 21 tahun 1961 menganut system deklaratif (Saidin. OK, 
2003: 362) 

         Menurut pasal 5 Undang-Undang Merek tahun 2001 merek tidak dapat 

didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah : 

1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum 

2) Tidak memiliki daya pembeda 

3) Telah menjadi milik umum 

4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya. 

            Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 mengatur 

juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu: 

1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 

apabila merek tersebut 

(a)  Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan 

merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis 
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(b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak 

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis 

(c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan 

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. 

2) Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak 

sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan 

ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 

apabila: 

(a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, 

atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak 

(b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang, atau symbol atau emblem Negara atau lembaga 

nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis 

dari pihak yang berwenang 

(c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 

resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintahan 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

b. Prosedur Pendaftaran Merek 
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Sebagai langkah awal, yang harus dilakukan oleh pemohon 

pendaftaran merek adalah mengajukan permohonan pendaftaran merek. 

Dalam Bab III bagian pertama pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9 

Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 dijelaskan mengenai syarat dan 

tata cara permohonan pendaftaran merek. Antara lain : 

1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahsa Indonesia kepada 

Direktorat Jenderal dengan mencantumkan   

(a) Tanggal, bulan, dan tahun 

(b) Nama lengkap kewarganegaraan, dan alamat pemohon. 

(c) Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan 

melalui Kuasa 

(d)  Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 

menggunakan unsur-unsur warna. 

(e)  Nama Negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali 

dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas 

2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya 

3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu 

orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum 

4) Permohonan diajukan dengan bukti pembayaran biaya 

5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon 

yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama 

pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat 

sebagaimana alamat mereka.  
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6) Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (5) permohonan 

tesebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas 

merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para 

pemohon yang mewakilkan 

7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh 

semua pihak yang berhak atas merek tersebut 

8) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah konsultan Hak 

Kekayaan Intelektual 

9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan 

Keputusan Presiden. 

Surat permohonan pendaftaran merek tersebut juga harus 
ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permohonan 
pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau 
diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas 
merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang 
mengajukan permohonan tersebut harus dicantumkan semuanya 
dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun 
untuk penandatanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari 
mereka atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani 
tetapi jika permohonan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasa 
untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek 
tersebut.   (Saidin. OK, 2003: 368) 

Surat permohonan diatas juga harus dilengkapi dengan : 

1) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaranya 
adalah miliknya. 

2) Duapuluh helai etiket merek yang bersangkutan 
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3) Tambahan berita Negara yang memuat akta pendirian badan 
hukum atau salinan sah akta pendirian badan hukum apabila 
pemilik merek adalah badan hukum  

4) Surat kuasa apabila permohonan pendaftaran merek diajukan 
melalui kuasa 

5) Pembayaran seluruh biaya dalam rayat permohonan pendaftaran 
merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan keputusan 
Menteri.  (Saidin. OK, 2003: 370) 
 

Posedur administrasi permohonan pendaftaran merek dan tahapannya 

di Indonesia secara umum telah diatur dalam ketentuan Undang-

Undang Merek nomor 15 tahun 2001 dan secara khusus diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat dari ketentuan 

yang tercantum dalam : 

1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1993 tentang tatacara 

permohonan pendaftaran merek. 

Agar permohonan pendaftaran merek yang diminyakan dapat 

diterima oleh Direktorat Jenderal, pemohon harus memenuhi 

prosedur dengan menyerahkan formulir permohonan pendaftaran 

merek rangkap 4 (empat) yang diketik dengan menggunakan 

bahasa Indonesia dengan mencantumkan: 

(a) Nama, kewarganegaraan, alamat pemilik merek bila 

perorangan sesuai KTP, apabila atas nama perseroan 

(badan hukum) alamat sesuai domisili badan hukum 

(b) Nama dan alamat kuasa (apabila) alamat yang dipilih di 

Indonesia (diisi untuk pemilik yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia) 
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(c)  Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran yang 

pertama kali 

(d) Macam warna etiket (apabila menggunakan unsure warna) 

disertai hitam putih 

(e) Terjemahan dalam bahasa Indonesia (apabila merek yang 

didaftarkan menggunakan huruf atau ayat bahasa asing) 

(f) Kelas barang dan atau jasa serta jenis barang dan atau jasa 

sebagai merek dagang dan merek jasa,diklasifikasikan 

dalam bentuk: 

(1) K elas 1 
Lem pipa PVC, segala macam lem industri, sediaan 
bahan pendingin radiator, bahan kimia 
pengawakarbon mesin, bahan pencuci film, cairan 
kimia untuk campuran semen, cairankimia untuk 
mengencerkan cat, zat kimia industri, cairan kimia 
pencampur indutri kertas,cairan kimia pencegah kerak 
pada ketel industri, cairan kimia pemurni minyak, 
cairan kimia sediaan kondensasi, cairan kimia untuk 
pencampur memadamkan api, perekat untuk industri, 
lem kayu, lem besi, lem logam, cairan tambahan 
untukpelumas, additive oil, oiltreatment, sodium 
cyclamate, sari manis, biang gula, air abu, soda abu, 
bleng, zat-zat kimia untuk industri, cairan-cairan 
hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup 
pintu, hasilhasil kimia untuk industri, ilmu 
pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, 
kehutanan 

(2) Kelas 2 
Segala macam sediaan anti karat, cat (termasuk yang 
digunakan untuk: kayu, besi, tembok,pencegah 
karatan, pernis pencegah karatan, keramik), pernis, 
lak-lak, teak oil, thiner, dempul, plamir, pengencer 
cat,meni, afduner, wenter, sirlak, oker, bahan-bahan 
warna non makanan dan non minuman,tinta cetak, 
bahan pelapis cat, bahan pelapis penutup atap, 
gandarukem, sari kayu cat, lak 
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gom, kelapukan kayu, bahan warna, bahan pengering, 
dammar alam yang belum diolah,pencegahah karatan 
dan kelapukan kayu, gandarukam, cat 
kedapapi,sediaananti karat. 

(3) Kelas 3 
Segala macam sabun (sabun cuci, sabun cuci cair, 
sabun batangan, sabunkrim, sabun bubuk,sabun mandi, 
dll), kosmetika, bedak untuk wanita dan anak-anak, 
wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, 
shampo, minyak-minyak sari kosmetika, kutek kuku, 
cat rambut,losion rambut, losion kulit, kapas 
kecantikan, deodorant stick, hairspray rambut, 
parfumparfum,cairan eau de cologne, bubuk pewangi 
anti bau badan, pemerah pipi, hairstylingfoam, celak 
mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, 
sediaan-sediaan untuk memutihkan, mencuci, 
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan 
menggosok,pasta gigi, maskara, politur, kertas amplas, 
tissue wangi basah, hio, blau cuci, lipstik,pemerah 
kuku, pensil alis, cream-cream kulit, cream-cream 
muka, amplas-ampals, batugosok, batu amaril, batu 
apung, sediaan-sediaan pemutih, zat-zat untuk 
mencuci, sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, 
membuang lemak dan menggosok, susu pembersih 
untuk keperluan merias diri, sipat mata, cream-cream 
untuk rambut, semir rambut, hand and bodylotion, obat 
keriting rambut, obat pelurus rambut, baby oil, cream 
untuk cream bath, jelly untuk rambut, eye shadow, eye 
liner, hair tonic, cream untuk lulur, cream untuk 
massage, cream pemutihwajah, 

(4) Kelas 4 
Segala macam pelumas, minyak pelumas, oli, minyak, 
lemak untuk industri, bahan pelumur,zat untuk 
menghisap, membasahi dan mengikat debu, bahan 
bakar, minyak sari untuk motor, bahan-bahan 
penerang, lilin-lilin, malam-malam, sumbu-sumbu, 
minyak kastroli untuk teknik, minyak ter, minyak 
diesel, eter petroleum, minyak gas, bensin, grafit, 
minyak tanah, gemuk, spiritus bakar, bahan bakar 
mineral, minyak bumi, minyak tekstil, minyakminyak 
yang dapat dimakan dan minyak-minyak sari, minyak 
pelembab, minyak bumi(mentah atau disuling), segala 
macam gemuk, gemuk untuk industri. 

(5) Kelas 5 
Segala macam minyak kayu putih, minyak tawon, 
minyak telon, minyak gosok, minyak gandapura, 



 
 

26

minyak akar lawang, balsem, cotton bud, sediaan 
farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasi 
makanan pandangan untuk keperluan medis, makanan 
bayi, plester,bahan pembalut, bahan untuk, bahan 
untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan, 
bahan pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi 
binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan 
pembasmi rumput liar. Bahan-bahan insektisida untuk 
npemberantasan serangga yang merugikan (misalnya 
pembasmi kecoa, lalat, kutu, lipas,nyamuk, semut, 
racun tikus), bahan-bahan wangi-wangian seperti 
pengharum ruangan,kamar mandi, mobil, cairan obat 
suntik, food supplement 

(6)  Kelas 6 
Segala macam roda caster, roda kursi, selot pintu, 
pegangan pintu, handel, engsel, gerendel,gembok, 
tarikan pintu dari logam, borgol jangkar-jangkar, 
kawat kasa, kunci-kunci, mur,baut, paku-paku, genta-
genta, pipa-pipa logam, kabel dankawat logam (bukan 
untuk listrik),logam-logam kasar dan yang setengah 
dikerjakanserta campuran-campurannya,tapal 
kuda,sekerup-sekerup, pelikan-pelikan (mineral-
mineral), kawat logam, peti logam, brankas, alatalat 
pandai besi, alat ketuk pintu, alat buka pintu (bukan 
listrik), atap dari logam, besi siku,bola dari baja, 
batangan untuk pagar terali logam, balok besi kasar 
(metalurgi), baut (picak),baut dari logam, batangan 
logam untuk patri, besi tuang yang kasar atau 
setengahdikerjakan, baja tuang besi krom, bel-bel 
pintu (bukan listrik), campuran logam biasa, cincin 
tembaga, cetakanbesi tuang dari logam, campuran 
baja, gesper dari logambiasa, kawat duri 

(7) Kelas 7 
Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas, yatu: mesin 
serut (ketam), mesin bor, mesin gerinda, mesin 
gergaji, mesin pompa air,mesin pompa udara 
(kompresor), mesinpemotong kayu, mesin gergaji 
pemotong kayu, mesin pengasah mata pisau, mesin 
pemotong listrik; motor-motor (kecuali untuk 
kendaraan), kopling-kopling dan ban-ban mesin, alat-
alat besar untuk pertanian,blok bantalan penyangga 
untukmesin, landas poros (bagian-bagian 
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mesin),cincin peluru untuk blok-blok bantalan, blok 
bantalan untuk poros transmisi, tali dinamo,sabuk 
mesin, sabuk untuk motor dan mesin, tali kipas untuk 
motor dan mesin 

(8) Kelas 8 
Segala macam pacul, gurinda, batu asahan, gergaji 
tangan, dongkrak tangan, pisau-pisau,sendok, ,bor 
tangan, perkakas ketam, cangkul, pedang, gunting, 
palu (martil), intan pemotong kaca, bor-bor, tang, 
sekop, pisau cukur, seterika (bukan listrik), capit 
pencabut rambut, klewang, sabit, kampak, pahat 
tusuk, godam, alat solder, silet, sendok semen,linggis, 
pompa air (bukan listrik/mesin) dan alat las (bukan 
listrik), obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, 
serutan kayu (dioperasikan dengan tangan ), alat 
penyemprot serangga,alat pelobang, alat pengasah 
mata pisau, alat pengebor, alat pelobang telinga, alat 
pemecah es, alat pelobang paku, alat-alat pengasah, 
alat pematri (bukan listrik), alat pembolong 

(9) Kelas 9 
Segala macam alat-alat pengukur, Tuner/radio, 
compact disk (CD) player, VCD player, DVDplayer, 
laser disk player, kabel audio, microphone, telepon, 
TV, hand phone/seluler, disket,alat-alat potret dan 
aksesorisnya, alat-alat optik, pesawat penggerak 
otomatis, mesin-mesinbicara, mesin penjawab 
telepon, kas register, batu baterai, video, antena 
parabola, handycam, walkie talkie, mainan elektronik, 
pembawa data yang telah diprogram dalam bentuk 
tabung yang berisi jarum yang berfungsi 
menggerakkan ROM, kaset, tape disk magnet 
atauoptikal disk dan dicetak dalam papan sirkuit, 
mainan otomatis selain dari yang dijalankan dengan 
(uang) logam serta yang disesuaikan untuk dipakai 
hanya dengan penerima TV 

(10) Kelas 10 
Segala macam alat-alat pijat untuk kesehatan dan 
pengobatan (termasuk: kursi pijat, alat pijat refleksi, 
slimming belt/sabununtuk merampingkan badan, alat 
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pijat untuk menguruskan badan, perkakas peralatan 
pembedahan, pengobatan, kedokteran 

(11) Kelas 11 
Segala macam oven, microwave oven, air cooler, rice 
cooker, pemanggang listrik, lampulampu,lampu neon, 
lampu kendaraan, water heater (pemanas air), lemari es, 
freezer, kulkas,refrigerator, pengering pakaian listrik, 
hairdryer, kipas angin, air conditioner (AC), e 
xhausfan,alat penghisap asap, fan, bola lampu, corong 
asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas,kompor 
minyak, instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan 
air, instalasi generator gas, kaos 
(http://www.dreamid.com/doc/Daftar%20Klasifikasi%20Kelas
%20Merek%20Barang%20dan%20Jasa.pdf) 

(g) Contoh etiket merek 

(h) Tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan pendaftaran 

merek 

(i) Tanda tangan pemilik atau kuasanya 

(j) Mencantumkan keterangan yang berisi penggunaan hak 

prioritas 

(k) Mencantumkan keterangan bahwa merek dagang atau jasa 

yang disebutkan dalam formulir pendaftaran akan 

digunakan sebagai merek kolektif 

2)   Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Departemen Kehakiman: 

(a) Membayar biaya pendaftaran permohonan sebagai berikut: 

(1) Pendaftaran merek dagangatau jasa sebesar Rp 

450.000,-(empat ratus lima pilih ribu rupiah) 
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(2) Pendaftaran merek kolektif sebesar Rp 600.000,- 

(enam ratus ribu rupiah) 

Dibayarkan atau disetorkan melalui BRI Ke Rekening 

Ditjen Haki  

(b) Untuk melengkapi formulir pendaftaran yang telah diisi, 

pemohon wajib  melampirkan : 

(1) Fotocopy KTP pemohon  

(2) Surat pernyataan kepemilikan merek yang memuat 

bahwa merek yang didaftarkan adalah miliknya, tidak 

meniru merek orang lain baik keseluruhan. Surat 

pernyataan ditanda tangani oleh pemilik merek dan 

dilengkapi dengan materai. Apabila diajukan atas 

nama perseroan/ badan hukum harus ditanda tangani 

oleh Direktur perseroan, apabila berbahasa asing harus 

disertai terjemahannya. (Pasal 2 butir a dan pasal 3  PP 

No. 23/ 1993)    

(3) Apabila pengajuan pendaftaran melalui kuasa harus 

disertai Surat Kuasa khusus, bermaterai dan 

ditandatangani pemilik merek 

(4) Etiket merek yang diajukan sebanyak 20 lembar 

berukuran maksimal 9 x 9cm, minimal 2 x 2cm (pasal 

2 butir b , pasal 4 ayat (1) PP No. 23/ 1993 
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(5) Tambahan berita Negara/ salinan resmi akta pendirian 

perseroan jika pemohon perseroan dan telah dilegalisir 

(pasal 2 butir c PP no. 23/ 1993) 

(6) Khusus pengguna hak prioritas harus melampirkan 

bukti penerimaan permohonan pendaftaran pertama 

kali yang menimbulkan hak prioritas itu beserta 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia (pasal 2 butir c 

PP no. 23/ 1993) 

(7) Merek dagang dan atau merek jasa digunakan sebagai 

merek kolektif harus melampirkan salinan peraturan 

penggunaan merek kolektif yang ditanda tangani 

pemilik merek yang bersngakutan, bila tidak 

menggunakan bahasa Indonesia harus disetai 

terjemahan dalam bahasa Indonesia. (pasal 2 butir g 

dan pasal 6 PP no. 23/ 1993) 

(8) Bukti pembayaran pendaftaran. 

c. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek 

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan permohonan 

pendaftaran merek yang meliputi: 

 

1) Pemeriksaan formal  

Pemeriksaan pertama kali yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal tentang kelengkapan persyaratan meliputi pemeriksaan 
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pemenuhan pengisian formulir pendaftaran dan pemeriksaan 

kelengkapan lampiran-lampiran. (Pasal 13 UU no.15/2001) 

2) Pemeriksaan Substantif 

Pemeriksaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi 

kelengkapan persyaratan, dalam waktu paling lama 30 hari 

terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal 

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. 

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 

4,5,6 UU no.15/2001). Pemeriksaan substantif tersebut 

dilaksanakan paling lama 9 (Sembilan) bilan. (Pasal 18 UU no.15/ 

2001) 

 Setelah kantor direktorat merek melakukan pemeriksaan, 

persyaratan, pendaftaran merek dalam hal ini dinyatakan lengkap 

dan pendaftaran dapat diterima dan dicatat. Dalam waktu 

selambat-lambatnya 10 (sepuluh)  hari terhitung sejaktanggal 

disetujui permohonan untuk didaftar direktorat Jenderal 

mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. 

(Pasal 21 UU No. 15 tahun 2001). Pengumuman diselenggarakn 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak baik badan 

hukum maupun perorangan untuk mengajukan keberatan atas 

permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. (pasal 26 uu 

no. 15 tahun 2001).  
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 Pengumuman berlangsung selama 3(tiga) bulan dan 

dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek 

yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan 

menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah dapat 

dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh direktorat Jenderal. 

(Pasal 22  UU No. 15 tahun 2001). Dalam melakukan 

pengumumn Direktorat Jenderal mencantumkan hal-hal yang 

berkaitan dengan : 

1) Nama dan alamat lengkap pemohon termasuk kuasa apabila 

permohonan diajukan melalui kuasa 

2) Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa bagi merek yang 

dimohonkan pendaftarannya 

3) Tanggal penerimaan 

4) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang 

pertama kali, dalam hal permohonan dengan menggunakan 

hak prioritas 

5) Contoh merek termasuk keterangan mengenai warna dan 

apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/ atau 

huruf selain huruf latin dan/ atau ayat yang tidak lazim 

digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya 

kedalam bahasa Indonesia, huruf latin atau ayat yang lazim 

digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara 
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pengucapannya dalam ejaan latin. (Pasal 23  UU No. 15 

tahun 2001). 

 Diatas telah disebutkan bahwa kegunaan pengumuman adalah 

untuk member kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk mengajukan 

keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan 

pemohon merek. Pengajuan keberatan terhadap permohonan 

pendaftaran merek diajukan secara tertulis, berisikan alasan yang 

harus disertai dengan cukup bukti. (Pasal 24 UU no. 15/2001). Dalam 

hal terdapat keberatan tersebut diatas, dalam waktu selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan keberatan, 

Direktorat Jenderal mengirimkan salinan surat kebertan tersebut 

kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan 

permohonan pendaftaran merek, dan dalam waktu 2(dua) bulan sejak 

diterimanya salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat 

Jenderal, pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek bisa 

mengajukan sanggahan secara tertulis atas keberatan tersebut kepada 

Direktorat Jenderal yang selanjutnya keberatan atau sanggahan 

tersebut yang diterima bias diunakan sebagai bahan tambahan dalam 

pemeriksaan permohonan pendaftaran merek bersangkutan. (Pasal 25 

UU 15/ 2001).  

Dengan berakhirnya waktu pengumuman atau dalam hal ada 

keberatan pada saat pengumuman, setelah diterimanya keberatan 

ataupun sanggahan, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan 



 
 

34

kembali dengan mempertimbangkan pasal 5 dan 6 UU no. 15/ 2001 

selambat-lambatnya 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya 

jangka watu pengumuman. (Pasal 26 UU no.15/ 2001). Setelah 

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kembali dan menatakan 

bahwa permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam 

Daftar Umum Merek, maka diterbitkanlah Sertifikat Merek yang 

isinya memuat antara lain : 

1) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar 

2) Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan 

diajukan berdasarkan pasal 10 UU no. 15/ 2001 

3) Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan 

4) Nama Negara yang didaftarkan termasuk keterangan 

mengenai macam warna apabila merek tersebut 

menggunakan unsur warna  dan apabila merek 

menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf 

latin dan/ atau ayat yang tidak lazim digunakan dalam 

bahasa Indonesia disertai terjemahannya kedalam bahasa 

Indonesia, huruf latin atau ayat yang lazim digunakan dalam 

bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan 

latin 

5) Nomor dan tanggal pendaftaran 

6) Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang mereknya 

didaftar 
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7) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. (Pasal 27 

ayat (3) UU no. 15/ 2001) 

 Untuk permohonan pendaftaran merek yang ditolak, pemohon 

dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Komisi Banding 

Merek dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal 

dengan dikenai biaya. (Psal 29 ayat (2) UU no. 15/ 2001). Keputusan 

Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3(tiga) 

bulan terhitung sejak penerimaan permohonan banding. 

6. Berlakunya Merek 

       Pengakuan terhadap suatu merek dimulai sejak merek yang 

didaftarkan tersebut mendapatkan keputusan, penetapan bahwa suatu 

merek dapat diterima dan didaftar dalam Daftar Umum Merek, 

melalui tahapan sebagaimana telah disebutkan diatas. Menurut 

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 jangka waktu 

pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu 

yang sama. (Ps. 35 ayat (1) ).  

           Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk 

jangka waktu 10 (sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu yang sama, dengan prosedur permohonan perpanjangan 

waktu, dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya yang 

diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan 

sekurang-kuranngnya enam bulan sebelum berakhir jangka waktu 

perlindungan bagi merek terdaftar kepada Direktorat merek 
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Departemen Hukum dan HAM. Untuk itu akan dikenakan biaya yang 

besarnya akan ditetapkan dengan keputusan menteri, yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek.  

  Undang-Undang Merek Tahun 2001 juga menentukan 

persyaratan untuk persetujuan permohonan perpanjangan jangka 

waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratannya terdapat dalam 

pasal 36 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, meliputi : 

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 

sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek tersebut. 

b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

masih diproduksi dan diperdagangkan.  

 Permohonan perpanjangan perlindungan merek terdaftar 
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas akan 
ditolak oleh Direktorat Jenderal. Penolakan itu akan disampaikan 
secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan 
menyebutkan alas an penolakannya. Untuk kepastian hukum maka 
perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dan dicatat 
dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi 
Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek 
atau kuasanya.   ( Saidin. OK, 2003: 378). 

 
Selain mengatur tentang prosedur dan tatacara pendaftaran 

merek, Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 juga mengatur 

mengenai ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran. Pada pasal 90 

Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dijelaskan” 

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang 

sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain 

untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau 
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diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) 

tahun dan/ atau denda paling banyak satu milyar Rupiah”. Dan pasal 

91 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 “Barangsiapa 

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada 

pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ 

atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/ atau denda 

paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) 

7. Fungsi Pendaftaran Merek 

Adapun fungsi merek menurut P.D.D Dermawan  antara lain : 

a. Fungsi indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk 
menunjukan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada 
satu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan 
indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional 

b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan 
kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk 
bergengsi 

c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi  
kolektor produk tersebut. (Saidin. OK, 2003: 359) 
 

Sedangkan fungsi merek lainnya adalah : 
1) Fungsi Pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan 

dengan produk perusahaan lain 
2) Fungsi Jaminan Reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul 

produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk 
bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus member 
jaminan kualitas akan produk tersebut 

3) Fungsi Promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana 
memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi 
produk yang lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk 
menguasai pasar 

4) Funsi rangsangan dan pertumbuhan industri yakni merek 
dapat menunjang pertumbuhan industry melalui penanaman 
modal baik asing maupun dalam negeri untuk mengahadapi 
mekanisme pasar bebas (Purwaningsih, Endang, 2005: 11) 
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  Secara umum upaya perlindungan hukum yang dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Merek terletak pada pendaftaran 

mereknya. Sehingga fungsi dari pendaftaran merek itu sendiri 

menimbulkan terjadinya perubahan status merek yang semula tidak 

atau belum mendapat bukti pengakuan kepemilikan yang berupa 

sertifikat hak atas merek (hak ekslusif), kemudian baru  mendapat 

bukti pengakuan kepemilikan setelah mengajukan permohonan 

pendaftaran merek, diterima dan didaftar dalam Daftar Umum 

Merek.  

  Pemilik merek dapat menggunakan untuk melakukan 

pengalihan hak, lisensi dan mendapat perlindungan hukum dan 

melakukan gugatan baik secara perdata maupun pidana serta 

mengajukan pembatalan merek yang memiliki itikad tidak baik 

dengan dasar kepemilikan sertifikat hak atas merek. Dengan kata 

lain perlindungan melalui pendaftaran merek lebih bersifat 

preventif sedangkan perlindungan hukum bersifat represif, 

dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek baik melalui 

gugatan perdata maupun wujud gugatan ganti rugi maupun tuntutan 

pidana melalui aparat penegak hukum (Khairandi R, 1999: 47) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menggunakan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2002: 3).  Penulis 

menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan antara lain, 

dengan menggunakan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda serta dapat mengetahui hakekat hubungan antara peneliti 

dengan responden. Selain itu pula metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri karena data yang diperoleh akan dilaporkan dalam 

bentuk gambaran kata-kata. 

B. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini mengambil lokasi pada Usaha Kecil Menengah 

(UKM) Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. Alasan diambil 

lokasi tersebut karena di dalam data monografi Kelurahan Krobokan tercatat 

123 pelaku usaha seperti pengusaha kerajinan tas kulit, pengusaha krupuk 

terung, pengusaha tempe, serta pengusaha ikan bandeng presto. Namun 

hampir seluruhnya belum mendaftarkan merek dagangnya meskipun hasil 

produksinya memiliki daya saing yang cukup tinggi, sehingga penulis 

menilai wilayah ini cocok dijadikan tempat penelitian,untuk melihat 
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persepsi para produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah 

Kelurahan Krobokan Semarang Barat terhadap pendaftaran  merek.   

C.  Fokus Penelitian 

        Penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan, yaitu 

penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkuiri. Selain itu penetapan fokus berfungsi untuk 

memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan suatu 

informasi yang baru dari lapangan. (Moleong, 2002: 63). 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka yang menjadi 

fokus penelitian adalah : 

1. Persepsi para produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap 

pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek 

2. Hambatan yang dihadapi oleh produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) 

di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalam melakukan 

pendaftaran merek. 

3. Peran serta Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM Kanwil 

Jawa Tengah dalam menangani hambatan yang dihadapi produsen Usaha 

Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan Semarang Barat dalam 

melakukan pendaftaran Merek 
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D. Sumber Data Penelitian  

      Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen, dll. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh 

(Arikunto, Suharsimi, 2006: 129), sedangkan Sumber data primer 

adalah kata-kata dan tidakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai. (Moleong, 2002: 112). Sumber data primer diperoleh 

peneliti melalui pengamatan atau observasi dan wawancara  langsung 

kepada pengusaha yang bergerak pada penyedia barang saja, anatara 

lain Pengusaha tempe, pengusaha krupuk, dan pengusaha ikan 

bandeng presto. Serta dilakukan pula wawancara dengan pihak 

Direktorat merek Departemen Hukum dan HAM untuk mengetahui 

secara jelas bagaimana peran serta Direktorat merek untuk mengatasi 

hambatan yang dihadapi para produsen Usaha Kecil dan menengah 

dalam melaksanakan pendaftaran merek. Pencatatan sumber data 

utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya 

yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literature tentang 
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merek, peraturan perundang-undangan tentang merek. Tulisan yang 

ada kaitannya dengan masalah yang diteliti guna medapatkan landasan 

teoritis dan informasi yang jelas. Dalam penelitian ini sumber tertulis 

yang dipakai adalah sumber arsip dan dokumen-dokumen resmi.   

E. Alat dan Tekhnik Pengumpulan Data  

 Tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara  adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

yang dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2002: 135). 

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode 

wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal 

yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga cara untuk 

melakukan interview : 

a. Menggunakan percakapan informal 

b. Menggunakan pedoman wawancara  

c. Menggunakan pedoman baku  

Dalam hal ini peneliti berangkat dengan cara yang kedua 

yaitu menggunakan pedoman wawancara. Wawancara akan dilakukan 

terhadap informan yang diambil secara acak terdiri dari beberapa 

pengusaha. Pengusaha tempe yaitu bapak Andi, bapak Mugiyanto,dan 
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bapak Fauzan. Pengusaha ikan bandeng presto yaitu bapak Petrus, 

bapak Suwardi, dan bapak Rubianto. Pengusaha krupuk yaitu Bapak 

Lilik, bapak Oyan dan Bapak Rochyat. Sedangkan jenis-jenis 

pertanyaan didalam interview antara lain : 

a. Pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku dan pengalaman 
informan 

b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai 
c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan atau situasi emosi 

informan 
d. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan (informasi factual) 
e. Pertanyaan yang berkaitan dengan alat-alat perasa 
f. Pertanyaan yang berkaitan denga latar belakang demografis 

informan 
g. Pertanyaan yang berkaitan denagan urutan kegiatan (Burhan 

Ashshofa, 2004: 58) 
 

Melalui wawancara ini diharapkan peneliti memperoleh 

gambaran mengenai  persepsi para produsen khususnya Usaha Kecil 

Menengah di wilayah Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang 

Barat terhadap Pendaftaran merek. Selain itu peneliti juga meminta 

informasi mengenai pendaftaran merek kepada Departemen Hukum 

dan HAM melalui Bapk Tri Junianto sebagai Penyidik PPNS Hki 

Departemen Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah. 

2. Pengamatan  (Observasi) 

 Observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan apa yang 

dilakukan atau diperbincangkan para responden dalam aktivitasnya 

kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika, dan 

sesudahnya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan 

setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, 
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waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang 

diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan. (Burhan Ashsofa, 

2004: 58). Berdasarkan keterlibatan si peneliti ada beberapa jenis 

metode pengamatan : 

a. Metode pengamatan biasa 

b. Metode pengamatan setengah terlibat 

c. Metode pengamatan terlibat 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengamatan biasa, yakni 

dengan cara mengamati mengenai proses maupun prosedur 

pendaftaran merek pada Direktorat merek Departemen Hukum dan 

HAM Kanwil Jawa Tengah, apakah proses dilapangan sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang merek nomor 15 tahun 

2001. Sehingga hasil pengamatan tersebut dapat diinformasikan 

kepada para produsen Usaha kecil menengah yang belum mengetahui 

proses dan prosedur mengenai pendaftaran merek. 

3.  Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa  catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, dll. Dalam metode ini peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen sumber lain yang 

relevan guna memperoleh data tentang pendaftaran merek. 
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F. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Objektivitas dan Keabsahan data sangat mendukung dalam 

penentuan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu 

tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 

terhadap data itu. (Moleong, 2002: 178). 

Tekhnik trianggulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan 

melalui sumber yang dapat dicapai dengan jalan:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, 
menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. (Moleong, 2002: 178) 

 
 
G. Model Analisis  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis. Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber 

yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumentasi, dll.  



 
 

46

Setelah data terkumpul diadakan penyajian data lagi yang susunanya 

dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan 

berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dalam empat tahap, yaitu : 

1. Pengumpulan data, peneliti mencatat semua data secara obyektif dan 
apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

2. Reduksi data, proses pemilihan pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 
dilapangan. 

3. Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang diberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 

4. Pengambilan keputusan, dalam penarikan kesimpulan ini berdasarkan 
pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas 
masalah yang diangkat dalam penelitian (Milles Mettew and Michael 
Huberman, 1992: 20) 
 

 Dalam bentuk bagan, keempat langkah analisis data dapat digambarkan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

  

                             (Milles Mettew and Michael Huberman, 1992: 20) 

Gambar tersebut maksudnya pada waktu pengumpulan data, peneliti juga 

mengerjakan reduksi data yang kemudian disajikan dalam penyaji data, mereduksi 

Pengumpulan 
data 

Penyajian data 

Kesimpulan-Kesimpulan : 

Penarikan atau verifikasi 

Reduksi 
Data 
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data kembali dari hasil sajian sampai pada penarikan kesimpulan verifikasi. 

Penarikan verifikasi pada tahap ini merupakan kesimpulan dari verifikasi awal 

yang harus dikaji ulang pada waktu pengumpulan data yang sedang dilakukan 

yang kemudian direduksi dan disajikan kembali. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis kualitatif, yaitu data yang dianalisis adalah data kualitatif dan 

hasilnya diungkapkan dalam bentuk paparan yang menggambarkan objek yang 

diteliti dengan metode pendekatan sosiologis yaitu dengan melihat kasus-kasus 

yang ada atau yang tejadi kemudian dianalisis sesuai dengan norma yang ada 

dengan mendasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan 

Kecamatan Semarang Barat  

Kelurahan Kobokan yang berada dalam wilayah  Kecamatan 

Semarang Barat, luas wilayahnya kurang lebih sekitar 82,5 Ha. Dengan 

rincian 68,5 Ha digunakan sebagai bangunan dan sisanya digunakan sebagai 

fasilitas umum (Data Monografi Kelurahan Krobokan Tahun 2008 semester 

kedua). Kelurahan Krobokan ini menjadi istimewa karena dari sekitar 14.575 

jiwa penduduknya, hampir 400 jiwa penduduknya menggeluti usaha dari 

pemilik usaha hingga pekerjanya tercatat sebagai penduduk Kelurahan 

Krobokan. Kelurahan tersebut terdapat 124 jenis usaha yang terdiri dari 103 

jenis usaha penyedia barang dan 21 jenis usaha penyedia jasa, diantara usaha 

tersebut sebagian besar merupakan usaha makanan yaitu 8 UKM kerupuk 

terung, 48 UKM tempe, 11 UKM ikan bandeng presto dan 15 UKM ikan 

panggang hingga usaha pengrajin tas. Berdasarkan hasil observasi usaha yang 

digeluti oleh masyarakat di wilayah kelurahan Krobokan termasuk dalam 

kelompok Usaha Kecil dan Menengah.  

UKM yang dijadikan objek penelitian merupakan jenis UKM yang 

telah memiliki ijin usaha perdagangan dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan serta dilihat dari modalnya dalam SIUP tersebut, antara lain: 
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a. UKM Kerupuk Terung  

Perusahaan Kerupuk terung LUGINA merupakan perusahaan 

perorangan yang dikelola oleh Bapak Lilik Sadheli, didirikan sekitar 

tahun 1982 dan sudah memiliki 12 orang pekerja. Berdasarkan hasil 

wawancara tanggal 13 April 2009 dengan Bapak Lilik Sadheli  

Pemasaran hasil produksinya sudah mencakup pasaran lokal Jawa 

Tengah.Walaupun demikian ketika ditanya mengenai pendaftarn 

merek Bapak Lilik mengaku memang belum pernah mengajukan 

permohonan daftar merek, karena menganggap sudah pernah 

mendaftarkan perusahaan kerupuk terungnya ini pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Dan selama ini dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang belum pernah 

menyarankan untuk mendaftarkan merek dagangnya, yang terpenting 

adalah hasil produksinya tersebut sudah terdaftar pada Dinas 

Kesehatan karena hasil produksinya berupa makanan. 

Bapak Oyan memulai usaha Kerupuk terung MUSTIKA mulai 

tahun 1986. Hingga kini Bapak Oyan telah mempekerjakan 13 orang 

pegawai. Dengan omzet sekitar 20(duapuluh)Juta Rupiah perbulan, 

hasil produksinya telah dipasarkan diberbagai wilayah. Bapak Oyan 

sebagai pengelola dan Pemilik Mustika Kerupuk ketika ditanya 

mengenai pendaftaran merek merasa tidak perlu karena dengan tanpa 

didaftarkan pada Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM, 

Kerupuk hasil produksinya yang dalam kemasannya diberi label 
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Mustika Kerupuk Terung sudah laku di pasaran lokal yakni diwilayah 

Jawa Tengah dan sekitarnya.  

BUANA Kerupuk, didirikan oleh Bapak Rochyat sejak tahun 1984. 

Dengan sekitar 15 orang pegawai setiap harinya Bapak Rohcyat 

mengolah berbagai bahan baku pembuatan kerupuk, dikemas dengan 

kemasan yang menarik dan kemudian dipasarkan keberbagai wilayah 

Semarang dan sekitarnya.  Bapak Rochyat sebagai pemilik sekaligus 

pengelola Buana Kerupuk memang belum pernah mendaftarkan 

merek dagangnya  namun dirinya merasa perlu melaksanakan 

pendaftaran merek agar hasil produksinya tidak ditiru oleh produsen 

lain. Yang menjadi kendala adalah dirinya tidak mengetahui mengenai 

prosedur pelaksanaan pendaftaran merek. Selama mengelola 

perusahaannya belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai 

pendaftaran merek, yang ada hanyalah pembinaan dari Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Semarang. 

(Hasil wawancara tanggal 13 April 2009 dengan Bapak Lilik Sadheli, 

Bapak Oyan dan Bapak Rochyat)   

b. UKM Tas Kulit 

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 13 April 2009 dengan Bapak 

Zahroni yang kesehariannya merupakan pengrajin tas Merek 

BEFAGO,. Usahanya yang telah berdiri sejak 16 (enam belas) tahun 

lalu, dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang. Setiap harinya 

berbagai model tas pesanan pelanggannya telah diselesaikan. Bapak 



 
 

51

Zahroni menyatakan bahwa perusahaannya ini hanya didaftarkan pada 

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Semarang namun belum 

pernah mendaftarkan merek dagangnya secara resmi. Ia mengaku 

belum pernah mendaftarkan merek dagangnya ke Departemen Hukum 

dan HAM karena memang belum mengetahui tentang prosedurnya, 

dan mengharapkan ada fasilitator dari pemerintah atau semacam 

pemutihan  untuk mempermudah pendaftaran merek dagangnya.  

c. UKM Bandeng Presto 

Saat diwawancara penulis pada tanggal 18 April 2009, para 

pengusaha bandeng presto, yaitu bapak Suwardi pengusaha bandeng 

presto merek Mulya dan bapak Rubianto pengusaha bandeng presto 

merek Ngarah Roso, menerangkan bahwa usahanya ini sudah berjalan 

sekitar lebih dari 5 (lima)tahunan. Dengan jumlah pekerjanya 2(dua) 

sampai 3(lima) orang, setiap harinya mengolah sekitar 30 (tigapuluh) 

kg bandeng yang nantinya akan dikirim kewilayah Semarang dan 

sekitarnya. Namun saat ditanya mengenai pendaftaran merek, mereka 

mengaku juga belum pernah mendaftarkan merek dagangnya mereka 

mengaku usahanya belum begitu besar dan ketika mendaftarkan merek 

dagangnya mereka takut dikenai pajak yang nantinya akan mengurangi 

pendapatannya. Selain itu pendaftaran merek itu mahal, lebih baik 

dananya digunakan untuk modal usahanya.  

Bapak Petrus Sugianto yang juga pengusaha bandeng presto merek 

“New Istiqomah” memiliki 4 (empat) orang pekerja, setiap harinya 
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Bapak Petrus dan pekerjanya dapat mengolah ikan bandeng sekitar 

50(lima puluh) kg. Dengan omzet puluhan juta Rupiah tiap bulannya, 

usaha ini telah bertahan hingga lebih dari sepuluh tahun. Baru-baru ini 

lebih memfokuskan pada rasa dan kemasan hasil produksinya. 

Kemasan pada bandeng presto miliknya dibuat lebih menarik dengan 

menggunakan vakum sehingga kemasannya bisa kedap udara dan hasil 

produksinya tersebut bisa bertahan untuk beberapa hari. Usaha tersebut 

merupakan salah satu trik dari Bapak Petrus supaya hasil produksinya 

tidak kalah bersaing dengan pengusaha bandeng presto lainnya, 

dengan harga jual sekitar 40 (empat puluh ) ribu Rupiah.  

Ketika ditanya tentang pendaftaran merek, sama seperti kedua 

rekannya yakni Bapak Suwardi dan Bapak Rubianto, Bapak Petrus 

juga belum mendaftarkan bandeng presto merek “New Istiqomah” 

pada Departemen Hukum dan HAM. Bapak Petrus hanya 

mendaftarkan hasil produksinya pada Dinas Kesehatan, yang tercatat 

dengan nomor DINKES SP.IRT No. 802337401256. Anggapannya 

pendaftaran merek itu prosedurnya membutuhkan waktu yang lama, 

dan ia hanya memiliki waktu yang terbatas karena semua urusan selain 

produksi untuk usahanya dilakukan olehnya sendiri. Padahal ia sendiri 

sadar bahwa pendaftaran merek itu sangatlah penting. 

d. UKM Tempe 

Produsen Tempe diwilayah Kelurahan Krobokan cukup banyak, 

namun penulis membatasi objek penelitian hanya dengan mengambil 3 
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UKM tempe. Bapak Andi Susanto produsen tempe Sari Rasa salah 

satunya mengungkapkan bahwa ia merupakan salah satu dari perintis 

usaha tempe di kelurahan ini untuk yang pertama kalinya yaitu sekitar 

tahun 1996. Rumahnya kini yang beralamat di Jalan Wiroto Dalam III 

beralih fungsi menjadi pabrik tempe, dengan mempekerjakan sekitar 5 

(lima) orang pekerja. 

  Saat ini sudah  puluhan pengusaha tempe yang mengikuti jejak 

Bapak Andi Susanto, sehingga bapak Andi Susanto harus membuat 

inovasi-inovasi baru untuk hasil produksinya supaya tetap laku di 

pasaran. Salah satu usaha untuk memajukan hasil produksinya antara 

lain memberikan cita rasa dan kemasan yang maksimal. Lebih lanjut 

diungkapkan oleh Bapak Andi Susanto, dulu hanya dirinyalah yang 

membuat tempe dengan kemasan dan diberi merek dagang Sari Rasa. 

Namun dengan berjalannya waktu, mulailah tumbuh pengusaha lain 

yang berinisiatif sama dengan Bapak Andi. Tidak hanya itu, 

pengusaha-pengusaha lain juga mulai meniru bentuk kemasan yang 

ada pada hasil produksi Bapak Andi. Saat ditanya mengenai 

pendaftaran merek, dengan jawaban yang hampir sama dengan 

pengusaha lain yang sudah diwawancarai, Bapak Andi menyampaikan 

bahwa dia memang belum pernah mendaftarakan merek dagangnya. 

Bahkan dia tidak mengetahui dimana instansi yang terkait dengan 

pendaftaran merek. Sepengetahuannya ketika hasil produksinya 
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tercatat dalam Dinas Kesehatan, maka dengan itu pula merek 

dagangnya juga akan mendapatkan perlindungan hukum.   

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha tempe lain yaitu Bapak 

Mugianto dan Bapak Fauzan menyampaikan hal yang senada pula, 

pelaksanaan pendaftaran merek pada Departemen Hukum dan HAM 

merupakan hal yang masih awam untuk mereka. Karena rendahnya 

SDM sehingga mereka tidak memahami tentang arti penting 

pendaftaran merek. (hasil wawancara dengan Bp. Andi, Bp. Mugianto, 

dan Bp. Fauzan tanggal 18 April 2009) 

Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya peran serta masyarakat khususnya 

Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Krobkan Kecamatan Semarang Barat 

terhadap pendaftaran merek menemui beberapa hambatan, Adapun hambatan 

tersebut antara lain : 

a. UKM Kerupuk 

Para produsen kerupuk di kelurahan krobokan  menganggap bahwa 

pendaftaran merek itu tidak penting karena mereka merasa tanpa 

mendaftarkan merek dagang pun hasil produksinya laku dipasaran, dan 

merasa sudah cukup mendaftarkan hasil produksinya pada Dinas 

Kesehatan karena hasil produksinya berupa makanan.(Hasil wawancara 

pada tanggal 13 April 2009 dengan Bapak Lilik, Bapak Oyan, dan Bapak 

Rochyat) 
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b. UKM Tas Kulit 

Berdasarkan wawancara tanggal 13 April 2009 dengan pemilik dan 

pengelola Tas BEFAGO yaitu Bapak Zahroni mengatakan belum pernah 

mendaftarkan merek dagangnya karena belum mengetahui prosedur 

pelaksanaan pendaftaran merek pada Departemen Hukum dan HAM 

KanWil Jawa Tengah. 

c. UKM Bandeng Presto 

Para produsen/ pengusaha bandeng presto di Kelurahan Krobokan 

merasa bahwa pendaftaran merek itu mahal sehingga daripada untuk 

melaksanakan pendaftaran merek, lebih baik dana yang mereka punya 

digunakan sebagai modal pengembangan usaha, selain itu proses 

pendaftaran merek itu lama. (Hasil Wawancara dengan Bapak Rubianto, 

Bapak Suwardi, dan Bapak Petrus pada tanggal 18 April 2009) 

d. UKM Tempe 

Para produsen/ pengusaha Tempe beranggapan bahwa pendaftaran 

merek merupakan hal yang masih awam untuk mereka, karena rendahnya 

Sumber Daya Manusia sehingga mereka tidak mengetahui tentang arti 

penting pendaftaran merek. 

 

2. Prosedur Permohanan Pendaftaran Merek Pada Departemen Hukum dan HAM 

Kanwil Jawa Tengah 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan 

HAM merupakan instansi yang terkait langsung dengan segala sesuatu yang 
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berhubungan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) Mempunyai visi yaitu 

menciptakan sistem hak kekayaan intelektual (HKI) yang efektif dan efisien 

dalam menopang pembangunan nasional Serta Mengelola sistem HKI dengan cara 

a. Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas.  

b. Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan 

dan pertumbuhan ekonomi; dan  

c. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan 

inventif. 

 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual.Dalam menyelenggarakan tugas Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:  

1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual;  

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3) Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan peraturan di bidang 

Hak Kekayaan Intelektual; 

4) Pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi; 

5) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal. 

Disinilah terdapat satuan organisasi di lingkungan Departemen 

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek yakni 

Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
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Adapun tugas dan wewenang Direktorat Merek, secara garis besar meliputi : 

1) Melayani permohonan pendaftaran merek dan memeriksa kelengkapan 

persyaratannya. 

2) Melakukan pengumuman terhadap permintaan pendaftaran merek dengan 

cara menempelkannya pada papan pengumuman dan dimasukan dalam 

Berita Resmi Merek 

3) Melakukan pendaftaran merek dalam daftar umum merek dan 

menyerahkan sertifikat merek kepada pemohon termasuk penerimaan 

melalui proses banding 

4) Melayani permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek 

terdaftar 

5) Melayani permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar. 

6) Melayani perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar 

7) Melakukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, baik atas 

prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan yang bersangkutan atas 

berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau berdasarkan keputusan 

Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas 

permintaan piahak ketiga (penggugat)  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M. 09.PR.07.06 

Tahun 1999 tentang penunjukan Kantor wilayah  Departemen Kehakiman untuk 

menerima permohonan Hki, JO KEP DITJEN HKI nomor H.08.PR.07.10 Tahun 

2000 tentang pendaftaran Hki melalui loket penerimaan di Kantor wilayah 

Departemen Hukum dan HAM. Pendaftaran merek melalui Kantor Wilayah Jawa 
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Tengah Departemen Hukum dan HAM yang dilayani pada Loket Devisi 

Pelayanan Hukum dimulai pada bulan Februari Tahun 2001. Tugas dan 

kewenangan Divisi Pelayanan Hukum Departemen Hukum dan HAM Republik 

Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah antara lain : 

a. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intetektual 

b. Pelayanan administrasi hukum dan jasa hukum lain, diantaranya 

permohonana pendaftaran jaminan fidusia 

c. Litigasi dan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual 

d. Penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum. 

Pendaftaran Merek pada Divisi Pelayanan Hukum Departemen Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah diawali dengan pemeriksaan 

dokumen pemohon yang terdiri dari : 

1) Pemeriksaan formal 

Antaralain pemeriksaan formulir pendaftaran merek rangkap 4 (empat) 

diketik menggunakan bahasa Indonesia diajukan kepada Kepala Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui loket Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan 

mencantumkan: 

(a) Nama, kewarganegaraan, alamat pemilik merek, sesuai KTP atau 

alamat badan hukum apabila yang mengajukan perseroan. 

(b) Nama dan alamat kuasa yang dipilih di Indonesia 

(c) Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran yang pertama 

kali mengajukan  (pengajuan hak prioritas) dan keterangan 
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penggunaan hak prioritas 

(d) Macam warna etiket dan disertai etiket hitam putih 

(e)  Terjemahan dalam bahasa Indonesia apabila menggunakan huruf, 

angka bahasa asing 

(f) Kelas barang dan atau jasa serta jenisnya sebagai merek dagang 

atau merek jasa 

(g) Contoh etiket sebanyak 20 lembar berukuran 9x9 cm, minimal 

2x2cm 

(h) Tanggal, bulan dan tahun surat pengajuan pendaftaran merek 

(i) Tanda tangan pemilik atau kuasanya  

(j) Mencantumkan keterangan bahwa   merek dagang atau merek jasa 

yang disebut dalam formulir pendaftaran akan digunakan sebagai 

merek kolektif. 

2) Pemerikasaan bukti transfer penbayaran biaya pendaftaran merek dagang 

atau merek jasa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) 

dan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran merek 

kolektif yang dikirim pemohon melalui rekening Ditjen Hki 

3) Petugas memeriksa lampiran formulir berupa  

(a) Foto copy KTP pemohon 

(b) Surat pernyataan kepemilikan merekyang dibuat pemohon/ pemilik 

merek bermeterai dan ditanda tangani pemilik merek/ direktur 

perseroan apabila berbahasa asing harus disertai terjemahannya. 
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(c) Surat kuasa khusus bermeterai dan ditanda tangani pemilik merek 

apabila pengajuan pendaftaran melalui kuasa 

(d) Salinan resmi akta pendirian perseroan jika pemohon peseroan dan 

telah dilegalisir 

(e) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran merek pertama kali 

dengan hak prioritas 

(f) Salinan peraturan pengguna merek kolektif untuk merek dagang 

dan atau jasa yang  ditanda tangani pemilik merek bersangkutan 

yang akan digunakan sebagai merek kolektif. 

 Dalam pemeriksaan  syarat pendaftaran ternyata terdapat adanya kekurangan 

pengisian formulir atau kekurangan syarat yang telah ditentukan Direktorat 

merek, maka  Direktorat merek akan menyurati dengan memberitahukan kepada 

pemohon untuk melengkapi kekurangan syarat tersebut dalam waktu selambat-

lambatnya 2(dua) bulan sejak tanggal pemohon menerima surat pemberitahuan 

dari Direktorat merek. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pemohon tidak 

memenuhinya maka permintaan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali 

selanjutnya Direktorat Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali 

secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya, yang membawa 

konsekwensi biaya yang telah dbayarkan pada  Direktorat Merek tidak dapat 

ditarik kembali oleh pemohon. 

 Dokumen dinyatakan lengkap atau telah memenuhi persyaratan, petugas 

loket menerima permohonan tersebut dengan mencantukan tanggal, bulan, dan 

tahun serta waktu penerimaan dan juga mencantumkan nomor agenda melipui 
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kode wilayah, jenis Haki, tahun dan nomor urut penerimaan. Selanjutnya kepala 

kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk membubuhkan tanda tangan serta 

stempel pada permohonan yang diterima. Pada hari yang sama dengan tanggal 

penerimaan permohonan yang telah lengkap, Kantor wilayah menyampaikan pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berupa Lembar pertama 

permohonan yang telah diterima dengan menggunakan facsimile dan Berkas 

permohonan lengkap melalui pos tercatat atau fasilitas sejenis. Sedangkan untuk 

pelaksanaan pemeriksaan substantif, pengumuman serta pemberian sertifikat 

masih dilakukan Kantor Direktorat Jenderal Hki di Jakarta. 

Dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan setelah pelaksanaan 

pemeriksaan formal dan berakhirnya masa pengumuman selama enam bulan yang 

dilaksanakan oleh para pemeriksa merek, yang berada dibawah subdit 

dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu merek yang dimintakan 

pendaftaran akan ditolak atau didaftar dalam daftar umum merek. Dalam 

pemeriksaan  syarat pendaftaran ternyata terdapat adanya kekurangan pengisian 

formulir atau kekurangan syarat yang telah ditentukan Direktorat merek, maka  

Direktorat merek akan menyurati dengan memberitahukan kepada pemohon untuk 

melengkapi kekurangan syarat tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) 

bulan sejak tanggal pemohon menerima surat pemberitahuan dari Direktorat 

merek. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pemohon tidak memenuhinya 

maka permintaan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali selanjutnya 

Direktorat Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis 

kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya, yang membawa konsekwensi 
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biaya yang telah dbayarkan pada  Direktorat Merek tidak dapat ditarik kembali 

oleh pemohon. 

 Apabila dokumen dinyatakan lengkap atau telah memenuhi persyaratan, 

petugas loket menerima permohonan tersebut dengan mencantukan tanggal, 

bulan, dan tahun serta waktu penerimaan dan juga mencantumkan nomor agenda 

meliputi kode wilayah, jenis Hki, tahun dan nomor urut penerimaan. Selanjutnya 

kepala kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk membubuhkan tanda tangan 

serta stempel pada permohonan yang diterima. Pada hari yang sama dengan 

tanggal penerimaan permohonan yang telah lengkap, Kantor wilayah 

menyampaikan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berupa 

Lembar pertama permohonan yang telah diterima dengan menggunakan facsimile 

dan Berkas permohonan lengkap melalui pos tercatat atau fasilitas sejenis. 

Sedangkan untuk pelaksanaan pemeriksaan substanif, pengumuman serta 

pemberian sertifikat masih dilakukan Kantor Direktorat Jenderal Hki di Jakarta.. 

Kegiatan pemeriksaan substantif yang dimaksud mengenai hal-hal : 

1) Pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran, apakah dapat 

didaftar atau tidak dengan kata lain merek yang didaftarkan mengandung 

salah satu unsur pasal 5 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang 

merek yang meliputi: 

(a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum 

(b) Tidak memiliki daya pembeda 

(c) Telah menjadi milik umum 



 
 

63

(d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya. 

2) Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek berdasarkan persamaan pada 

pokok atau pada keseluruhan dengan merek orang lain yang sudah 

terdaftar lebih dulu untuk barang aau jasa dalam satu kelas (pasal 6 

Undang-undang nomor 15 tahun 2001) 

Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9 

(Sembilan) bulan sejak tanggal berakhirnya pengumuman dalam berita resmi 

merek atau tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan 

apabila ada keberatan. Apabila Direktorat merek berkesimpulan bahwa 

permintaan pendaftaran merek ditolak karena salah satu alasan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2001, 

Direktorat merek memberitahukan dengan surat kepada pemohon dengan 

menyebutkan alasannya dan tembusan yang disampaikan kepada pihak yang 

mengajukan keberatan. Apabila permohonan pendaftaran dapat diterima,  

Direktorat merek mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek 

dan memberitahu serta menyampaikan sertifikat Hak Milik Intelektual langsung 

kepada pemohon atau kuasanya. Kantor wilayah dimana pemohon melakukan 

pendaftaran menerima tembusan surat yang berkaitan dengan permohonan 

Haki.Proses tersebut biasa disebut sebagai proses sertifikasi, biasanya 

menghabiskan waktu kurang lebih selama 14 (empat belas) bulan. Setelah 

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kembali dan menyatakan bahwa 
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permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum 

Merek, maka diterbitkanlah Sertifikat Merek yang isinya memuat antara lain : 

1) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar 

2) Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan 

berdasarkan pasal 10 UU no. 15/ 2001 

3) Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan 

4) Nama Negara yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam 

warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna  dan apabila merek 

menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf latin dan/ atau ayat 

yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya 

kedalam bahasa Indonesia, huruf latin atau ayat yang lazim digunakan 

dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin 

5) Nomor dan tanggal pendaftaran 

6) Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang mereknya didaftar 
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PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK 

 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Devisi Pelayanan Hukum dan HAM DepKum HAM 
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Berkaitan dengan hambatan yang dihadapi oleh produsen Usaha Kecil dan 

Menengah terhadap pendaftaran merek, Menurut hasil wawancara dengan Bapak 

Tri Junianto, SH, MH, Penyidik PPNS Hak Kekayaan Intelektual (Hki) 

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Kanwil Jawa Tengah, 

menyatakan pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pemohon daftar merek 

yang berbentuk badan hukum, perorangan, maupun Usaha Kecil dan Menengah 

sekalipun. Semua pemohon daftar merek memiliki kesempatan, serta hak dan 

kewajiban yang sama. Divisi Hukum umum Departemen Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Kanwil Jawa Tengah dalam melaksanakan administrasi 

pendaftaran Hki termasuk merek yang merupakan salah satu dari tugas dan 

wewenangnya dalam melayani kepentingan masyarakat. Menurut Bapak Tri 

Junianto, SH, MH secara tekhnis hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

administratif sampai penerbitan sertifikat terkadang melewati batas waktu yang 

ditentukan, namun demikian secara subtantif pelaksanaan pendaftaran merek dan 

keputusan pemberian hak merek sudah sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku.  

Selain itu untuk mempermudah pelayanan dibidang Hki, Direktorat 

Jenderal Hki mengambil kebijaksanaan dalam hal penerimaan permohonan 

pendaftaran Hki melalui Kantor wilayah dalam rangka pelaksanaan pemberian 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta dalam upaya mendorong 

masyarakat berpartisipasi penuh dalam pengembangan ekonomi menuju era 

globalisasi yang penuh dengan persaingan. Disamping itu upaya ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberi kemudahan kepada 
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masyarakat dalam mengajukan permohonan Hki umumnya, dan merek pada 

khususnya. Diselenggarakannya pelayanan penerimaan pendaftaran merek pada 

Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, diharapkan dapat menghemat 

waktu, biaya dan tenaga bagi pemohon khususnya pemohon yang datang dari 

daerah tidak perlu lagi datang untuk melakukan pendaftaran merek di Jakarta, 

cukup mendaftarkannya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor wilayah 

Jawa Tengah Departemen Hukum dan HAM RI yang berada di Jalan Dr Cipto 

Semarang.  

Kebijakan inilah merupakan salah satu kemudahan yang diberikan 

Departemen Hukum dan HAM RI, untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh 

pemohon daftar merek termasuk Produsen usaha kecil dan menengah Kelurahan 

Krobokan Semarang Barat dalam melaksanakan pendaftaran merek. Selain 

beberapa kebijakan tersebut diatas hampir setiap bulan Divisi Pelayanan Hukum 

Departemen Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Jawa Tengah telah melakukan 

sosialisasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan Hki, sosialisasi ini 

dilakukan hampir menyeluruh di wilayah Jawa Tengah. Hal ini diharapkan agar 

masyarakat dapat berpartisipasi penuh terhadap Hak Kekayaan Intelektual. 

Namun kendala yang dihadapi adalah sosialisasi ini dianggap kurang efektif, 

karena selama ini yang mengikuti sosialisasi ini hanyalah pengusaha dan produsen 

barang maupun jasa yang proaktif saja. Padahal diharapkan para pengusaha 

maupun produsen yang proaktif dapat memberikan penjelasan kepada rekan 

produsen yang lain tentang sosialisasi Hki yang disampaikan Divisi Pelayanan 

Hukum Departemen Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Jawa Tengah. Tetapi 
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pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika 

sudah mengikuti sosialisasi mereka anggap selesai begitu saja. Padahal apabila 

ditinjau lebih lanjut pendaftaran merek memiiliki bayak manfaat antara lain 

pemilik merek terdaftar mendapat beberapa hak  yaitu berhak memberikan lisensi 

kepada pihak manapun, merek dapat digunakan sebagai jaminan, dapat pula 

dijual, serta yang paling penting adalah pemilik merek terdaftar mendapatkan 

perlindungan hukum.  

Bentuk perlindungan hukumnya yaitu ketika terjadi pelanggaran maka 

pemilik merek dapat mengadukannya pada Penyidik POLRI maupun Penyidik 

PPNS Hki Departemen Hukum dan HAM, karena pelanggaran Hki merupakan 

delik aduan jadi pemilik merek terdaftar diharapkan berperan aktif untuk 

mengawasi peredaran barang atau jasa hasil produksinya. Namun kewajiban yang 

harus dipenuhi antara lain pemilik merek terdaftar wajib mempertahankan 

produkya untuk tetap beredar dipasaran. Apabila selama 3(tiga) tahun berturut-

turut merek yang didaftarkan tidak lagi beredar maka Kantor wilayah Departemen 

Hukum dan HAM berhak mencabut sertifikat merek tersebut. 

 

B. Pembahasan 

1. Persepsi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan        

Terhadap Pendaftaran Merek   

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang 

mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut 
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Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: 

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara 

mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah 

dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan ”Kriteria usaha kecil menurut 

UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta 

Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta 

Rupiah.  

Di Indonesia, jumlah UKM hingga tahun 2005 mencapai 42,4 juta unit 
lebih. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, 
dimasing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kota karena dirasa Peranan Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia pada dasarnya sudah 
besar sejak dulu. Namun demikian sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, 
peranan UKM meningkat dengan tajam. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) 
menunjukkan bahwa persentase jumlah UKM dibandingkan total perusahaan pada 
tahun 2001 adalah sebesar 99,9%. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja 
yang terserap oleh sektor ini mencapai 99,4% dari total tenaga kerja. Demikian 
juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga besar, lebih dari 
separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UKM 
(59,3%).(http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=
2085) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM 

Jawa Tengah,  di wilayah kota Semarang saja terdapat ada sekitar 470 jenis UKM 

binaannya. Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan UKM dalam 

perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan 

dan menghasilkan output. Meskipun peranan UKM dalam perekonomian 

Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang 
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mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat 

bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar 

instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung 

berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang terarah, serta 

bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang 

perlu mendapatkan penanganan. Kepala Kelurahan Krobokan, Bapak Achmad 

Suparno ketika ditemui menjelaskan bahwa UKM di Kelurahan Krobokan 

sebenarnya memiliki prospek yang sangat bagus. Contohnya para pengusaha ikan 

bandeng presto dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tetap 

mempertahankan hasil produksinya karena UKM tersebut dimaksudkan dapat 

bergabung dengan paguyuban pengusaha oleh-oleh khas Semarang khususnya 

Bandeng Presto. Namun kendalanya adalah dana yang digunakan para pengusaha 

masih relatif kecil, jadi pengembangan usahanya kurang.  

 Permasalahan yang dihadapi oleh UKM membuat kemampuan UKM 

berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Permasalahan 

yang dihadapi UKM antara lain tentang kesadaran pemanfaatan Hki dalam hal ini 

adalah merek dagang. Salah satunya adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di 

Kelurahan Krobokan, berdasarkan penelitian hampir seluruhnya belum pernah 

melakukan pendaftaran merek. Padahal merek bertujuan untuk memberikan suatu 

jaminan dan perlindungan hukum serta untuk memudahkan jika ada peralian 

hak(lisensi). Pengaturan tentang merek dagang telah diwujudkan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu 

pelanggaran, yaitu Undang-Indang nomor 15 tahun 2001.  



 
 

71

Di dalam perdagangan merek berperan sangat penting, karena secara tidak 

langsung membantu dalam pembangunan perekonomian.. Perlindungan terhadap 

merek juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat terutama 

kepada konsumen agar mereka tidak keliru untuk mendapatkan suatu barang yang 

bermutu rendah atau kualitasnya dibawah mutu dari barang asli, jadi sebagai 

jaminan mutu dari suatu barang. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya 

perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah, yang 

dikarenakan menurut omset penjualan karena terjadinya pemalsuan dan peniruan 

terhadap barang-barangnya sehingga mengakibatkan kerugian.  

Adanya peraturan-peraturan yang telah mengatur secara lengkap dan tegas, 

namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atas tidak terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran, Dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang hak atas kekayaan intelektual, 

khususnya tentang persepsi pendaftaran merek dagang oleh produsen Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) di Kelurahan krobokan. Sehingga dapat diketahui tentang 

hambatan yang dihadapi oleh produsen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di 

Kelurahan krobokan dalam melaksanakan pendaftaran merek, serta bagaimana 

peran Departemen Hukum dan HAM sebagai Instansi pemerintah yang terkait 

langsung dengan pelaksanaan pendaftaran merek. 

   Produsen krupuk terung Di Kelurahan krobokan bertempat relatif 

berdekatan yaitu di jalan Sawojajar. Peneliti memilih Perusahaan krupuk Lugina 

milik Bapak Lilik Sadheli, Krupuk Buana milik bapak Rochyat, dan Kerupuk 

Mustika milik Bapak Oyan. Berdasarkan wawancara dengan ketiga pemilik 
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perusahaan tersebut, pada tanggal 13 April 2009, rata-rata perusahaan mereka 

didirikan dengan waktu yang hampir bersamaan yaitu disekitar tahun 1980an 

memiliki jumlah pekerja kurang lebih 15 orang, dan hasil produksinya dipasarkan 

hanya lokal diwilayah Propinsi Jawa Tengah.Ketika ditanya perihal pendaftaran 

merek dagang, Bapak Lilik Sadheli yang bertindak sebagai ketua paguyuban 

pengusaha kerupuk terung seluruh semarang barat mengatakan bahwa dirinya dan 

pengusaha kerupuk terung lain di Kelurahan Krobokan khususnya, belum pernah 

melakukan pendaftaran merek dagangnya. Dirinya berpendapat tidak perlu 

mendaftarkan merek dagangnya karena merasa cukup mendaftarkan 

perusahaannya saja pada pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kota 

Semarang. Persyaratan yang harus dilengkapi pada waktu melakukan  wajib daftar 

perusahaan antara lain Surat pengantar dari Kelurahan diketahui Camat, Foto 

copy KTP, serta Surat Ijin Usaha. Selain itu Bapak Lilik Sadheli mendaftarkan 

usahanya tersebut pada Dinas Kesehatan Kota Semarang karena jenis hasil 

usahanya adalah berupa makanan,. 

 Senada dengan Bapak Lilik Sadheli, Bapak Rochyat sebagai pemilik 

sekaligus pengelola Buana Kerupuk memang belum pernah mendaftarkan merek 

dagangnya  namun dirinya merasa perlu melaksanakan pendaftaran merek agar 

hasil produksinya tidak ditiru oleh produsen lain. Yang menjadi kendala adalah 

dirinya tidak mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan pendaftaran merek. 

Selama mengelola perusahaannya belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah 

mengenai pendaftaran merek. Yang ada hanyalah pembinaan dari Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang. 
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Berbeda dengan Bapak Rochyat yang merasa perlu akan pelaksanaan  pendaftaran 

merek, Bapak Oyan sebagai pengelola dan Pemilik Mustika Kerupuk ketika 

ditanya mengenai pendaftaran merek merasa tidak perlu karena dengan tanpa 

didaftarkan pada Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM, Kerupuk hasil 

produksinya yang dalam kemasannya diberi label Mustika Kerupuk Terung sudah 

sangat laku di pasaran lokal yakni diwilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. 

Berbeda dengan para pengusaha kerupuk terung, Bapak Zahroni yang 

kesehariannya merupakan pengrajin tas, berpendapat bahwa pendaftaran merek 

sangatlah penting, karena tas merek BEFAGO  hasil produksinya telah dipasarkan 

hingga ke wilayah Papua. Sehingga dibutuhkan suatu perlindungan hukum agar 

tidak dipalsukan oleh produsen lain. Usahanya yang telah berdiri sejak 16 (enam 

belas) tahun lalu, dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang. Hanya didaftarkan 

pada Departemen Perindustrian dan perdagangan. Ia mengaku belum pernah 

mendaftarkan merek dagangnya ke Departemen Hukum dan HAM karena 

memang belum mengetahui tentang prosedurnya, dan mengharapkan ada 

fasilitator dari pemerintah atau semacam pemutihan  untuk mempermudah 

pendaftaran merek dagangnya. Lebih jauh Bapak Zahroni bercerita, bahwa 

beberapa waktu yang lalu tas BEFAGO hasil produksinya dipalsukan oleh orang 

Kudus. Kompetitor tersebut juga memberikan label BEFAGO pada tas 

produksinya. Karena tidak memiliki alasan dan bukti kepemilikan merek maka 

Bapak Zahroni tidak bisa menggugat kompetitor tersebut di Pengadilan. Dari 

pengalaman itulah Bapak Zahroni berniat untuk mendaftarkan merek dagangnya 
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pada Departemen Hukum dan HAM. (Hasil wawancara dengan Bapak Zahroni 

tanggal 13 April 2009)  

Saat diwawancara penulis pada tanggal 18 April 2009 dengan para 

pengusaha bandeng presto, yaitu bapak Suwardi pengusaha bandeng presto merek 

MULYA dan bapak Rubianto pengusaha bandeng presto merek NGARAH 

ROSO, yang ditemui secara bersamaan mengaku juga belum pernah mendaftarkan 

merek dagangnya mereka mengaku usahanya belum begitu besar dan ketika 

mendaftarkan merek dagangnya mereka takut dikenai pajak yang nantinya akan 

mengurangi pendapatannya. Selain itu pendaftaran merek itu mahal, lebih baik 

dananya digunakan untuk modal usahanya. Bapak Petrus Sugianto yang juga 

pengusaha bandeng presto merek “NEW ISTIQOMAH” sudah lebih lama 

menggeluti usaha ini daripada kedua rekannya Bapak Suwardi dan Bapak 

Rubianto. Bapak Petrus baru-baru ini lebih memfokuskan pada rasa dan kemasan 

hasil produksinya.  

Kemasan pada bandeng presto miliknya dibuat lebih menarik dengan 

menggunakan vakum sehingga kemasannya bisa kedap udara dan hasil 

produksinya tersebut bisa bertahan untuk beberapa hari. Usaha tersebut 

merupakan salah satu trik dari Bapak Petrus supaya hasil produksinya tidak kalah 

bersaing dengan pengusaha bandeng presto lainnya. Namun ketika ditanya tentang 

pendaftaran merek, sama seperti kedua rekannya yakni Bapak Suwardi dan Bapak 

Rubianto, Bapak Petrus juga belum mendaftarkan bandeng presto merek “New 

Istiqomah” pada Departemen Hukum dan HAM. Anggapannya pendaftaran merek 

itu prosedurnya membutuhkan waktu yang lama, dan ia hanya memiliki waktu 
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yang terbatas karena semua urusan selain produksi untuk usahanya dilakukan 

olehnya sendiri. Padahal ia sendiri sadar bahwa pendaftaran merek itu sangatlah 

penting. 

Selain itu wawancara juga dilakukan oleh beberapa pengusaha tempe di 

wilayah Kelurahan Krobokan ini, Bapak Andi Susanto salah satunya 

mengungkapkan bahwa ia merupakan salah satu dari perintis usaha tempe di 

kelurahan ini untuk yang pertama kalinya yaitu sekitar tahun 1996. Saat ini sudah  

puluhan pengusaha tempe yang mengikuti jejak Bapak Andi Susanto, sehingga 

bapak Andi Susanto harus membuat inovasi-inovasi baru untuk hasil produksinya 

supaya tetap laku di pasaran. Salah satu usaha untuk memajukan hasil 

produksinya antara lain memberikan cita rasa dan kemasan yang maksimal. Lebih 

lanjut diungkapkan oleh Bapak Andi Susanto, dulu hanya dirinyalah yang 

membuat tempe dengan kemasan dan diberi merek dagang Sari Rasa. Namun 

dengan berjalannya waktu, mulailah tumbuh pengusaha lain yang berinisiatif 

sama dengan Bapak Andi. Tidak hanya itu, pengusaha-pengusaha lain juga mulai 

meniru bentuk kemasan yang ada pada hasil produksi Bapak Andi.  

Saat ditanya mengenai pendaftaran merek, dengan jawaban yang hampir 

sama dengan pengusaha lain yang sudah diwawancarai, Bapak Andi 

menyampaikan bahwa dia memang belum pernah mendaftarakan merek 

dagangnya. Bahkan dia tidak mengetahui dimana instansi yang terkait dengan 

pendaftaran merek. Sepengetahuannya ketika hasil produksinya tercatat dalam 

Dinas Kesehatan, maka dengan itu pula merek dagangnya juga akan mendapatkan 

perlindungan hukum.  Ditemui ditempat dan waktu yang berbeda, pengusaha 
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tempe lain yaitu Bapak Mugianto dan Bapak Fauzan menyampaikan hal yang 

senada pula, pelaksanaan pendaftaran merek pada Departemen Hukum dan HAM 

merupakan hal yang masih awam untuk mereka. Karena rendahnya SDM 

sehingga mereka tidak memahami tentang arti penting pendaftaran merek.  

Merek dagang dirasa penting karena merek mempunyai kapasitas yang 

merupakan asal dan kualitas suatu barang maupun jasa. Selain itu juga berperan 

untuk memperkenalkan barang dan jasa yang diusahakan atau diproduksi oleh 

suatu perusahaan. Dengan demikian tampaklah bahwa merek mempunyai fungsi 

komersiil yang dominan untuk mencapai tingkat penjualan dari suatu barang 

maupun jasa, karena peranan merek sangat penting dalam dunia perdagangan, 

maka pengakuan merek sangat diperlukan untuk mencegah pihak-pihak lain 

memproduksi dan menyediakan barang atau jasa yang sama dengan menggunakan 

merek yang sama pula.  

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas guna kepastian 

pengakuan kepemilikan terhadap suatu merek dan sangat dominannya peranan 

merek dalam perdagangan maka merek perlu didaftarkan. Menurut 

P.D.D.Dermawan dari fungsi merek itu sendiri yaitu sebagai: 

a. Fungsi indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukan bahwa 
suatu produk bersumber secara sah pada satu unit usaha dan karenanya juga 
berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara 
professional 

b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas 
khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi 

c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi  kolektor 
produk tersebut. (H. OK. Saidin, 2003: 359) 
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Sedangkan pendaftaran merek dinilai penting dilakukan karena burguna untuk : 

a. Memperoleh Hak Atas Merek (Eksklusif Right) 
Yaitu suatu hak yang diberikan Negara kepada pemilik merek 

terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Jadi 
yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan 
mereknya dan pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek. 
Demikian pula ketika ada sengketa, maka pemilik merek cukup 
menunjukan sertifikat pendaftaran merek yang dikeluarkan Direktorat 
Merek Departemen Hukum dan HAM. 

b. Jaminan Nilai Ekonomi 
Merek terdaftar penting bagi pemilik merek sebagai jaminan nilai 

hasil produksi serta kualitas barang yang diproduksi. Dengan 
melakukan promosi dapat memperluas pasar dan diikuti meningkatnya 
hasil produksi secara langsung dapat meningkatkan omzet perusahaan 
yang dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.  

c. Dengan memiliki Hak atas merek, pemilik merek terdaftar dapat 
melakukan Lisensi. 

Lisensi adalah pemilik merek terdaftar dapat memberi ijin kepada 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 
untuk menggunakan merek miliknya baik seluruhnya atuapun sebagian 
jenis barang atau jasa yang didaftarkan, namun harus dimintakan 
pencatatan dalam daftar Umum Merek. 

d. Memperoleh Kepastian Hukum 
Perolehan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap 

kepemilikan Hak atas merek  memiliki dua sifat antar lain:  
1) Perlindungan hukum bersifat Preventif 

Perlindungan hukum bersifat preventif diperoleh dan dilakukan 
melalui pendaftaran merek, dengan diberikan hak khusus oleh 
Negara dalm jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kepada pemilik 
merek terdaftar  

2) Bersifat Represif 
Yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek 
apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek miliknya. 
(Sandjaya,Djasukie, 2000: 25)  
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2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Produsen Usaha Kecil Menengah di 

Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalam melaksanakan 

Pendaftaran Merek  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M. 09.PR.07.06 

Tahun 1999 tentang penunjukan Kantor wilayah  Departemen Kehakiman untuk 

menerima permohonan HKI, JO KEP DITJEN HKI nomor H.08.PR.07.10 Tahun 

2000 tentang pendaftaran HKI melalui loket penerimaan di Kantor wilayah 

Departemen Hukum dan HAM. Pendaftaran merek melalui Kantor Wilayah Jawa 

Tengah Departemen Hukum dan HAM yang dilayani pada Loket Devisi 

Pelayanan Hukum dan HAM dimulai pada bulan Februari Tahun 2001. Data 

terakhir pada bulan Juni 2008 hingga Desember 2008 untuk pendaftar tercatat 

sebagai berikut permohonan pendaftaran merek 5(lima), permohonan pendaftaran 

paten 1(satu), permohonan pendaftaran cipta nihil. Rendahnya peran serta 

masyarakat khususnya Usaha Kecil dan Menengah terhadap pendaftaran merek 

menemui beberapa hambatan, Adapun hambatan tersebut antara lain : 

a. UKM Kerupuk 

Para produsen kerupuk di kelurahan krobokan  menganggap bahwa 

pendaftaran merek itu tidak penting karena mereka merasa tanpa 

mendaftarkan merek dagang pun hasil produksinya laku dipasaran, dan 

merasa sudah cukup mendaftarkan hasil produksinya pada Dinas 

Kesehatan karena hasil produksinya berupa makanan.(Hasil wawancara 

pada tanggal 13 April 2009 dengan Bapak Lilik, Bapak Oyan, dan Bapak 

Rochyat). Hal ini berarti menunjukan masih kurangnya pemahaman para 
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produsen/ pengusaha terhadap Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 

tentang merek, padahal apabila ditinjau lebih lanjut merek memiliki arti 

penting karena merek merupakan suatu tanda yang menjadi cirri khas 

atas suatu barang maupun jasa yang diproduksi sehingga konsumen dapat 

dengan mudah membedakan suatu jenis barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh suatu pihak dengan suatu barang maupun jasa yang diproduksi oleh 

pihak lain. 

b. UKM Tas Kulit 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik dan pengelola Tas 

BEFAGO yaitu Bapak Zahroni mengatakan belum pernah mendaftarkan 

merek dagangnya karena belum mengetahui prosedur pelaksanaan 

pendaftaran merek pada Departemen Hukum dan HAM KanWil Jawa 

Tengah, hal ini disebabkan kurangnya informasi maupun sosialisi tentang 

Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.09.PR.07.06 tahun 1999 

tentang penunjukan Kantor wilayah  Departemen Hukum dan HAM 

Republik Indonesia untuk menerima permohonan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual dan Keputusan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan 

Intelektual Nomor H.08.PR.07.10 tahun 2000 tanggal 8 Desember 2000 

tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan permohonan pendaftaran Hak 

Atas Kekayaan Intelektual melalui Kantor wilayah  Departemen Hukum 

dan HAM Republik Indonesia, dengan adanya sosialisasi tersebut 

diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai 



 
 

80

informasi mengenai prosedur pelaksanaan pendaftaran merek pada 

Kantor wilayah  Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia 

c. UKM Bandeng Presto 

Para produsen/ pengusaha bandeng presto di Kelurahan Krobokan 

merasa bahwa pendaftaran merek itu mahal sehingga daripada untuk 

melaksanakan pendaftaran merek, lebih baik dana yang mereka punya 

digunakan sebagai modal pengembangan usaha, selain itu proses 

pendaftaran merek itu lama, namun saat dikonfirmasikan dengan pihak 

Departemen Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakilkan oleh 

Bapak Tri Junianto, SH, MH selaku Penyidik PPNS Menyatakan bahwa 

sebenarnya pendaftaran merek tidak memerlukan biaya yang besar 

seperti yang dikeluhkan masyarakat. Proses pendaftarannya juga tidak 

rumit, masyarakat cukup datang di Loket Penerimaan Pendaftaran Hak 

Kekayaan Intelektual yang tersedia pada Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan HAM. Pada loket tersebut masyarakat akan mendapat 

berbagai informasi, cara maupun persyaratan pengajuan permohonan 

pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek. 

d. UKM Tempe 

Para produsen/ pengusaha Tempe beranggapan bahwa pendaftaran 

merek merupakan hal yang masih awam untuk mereka, karena rendahnya 

Sumber Daya Manusia sehingga mereka tidak mengetahui tentang arti 

penting pendaftaran merek. Sebagaimana diketahui bahwa Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi yang terkait 
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langsung permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya 

Merek bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM harus lebih 

banyak melakukan sosialisasi pendampingan saat melaksanakan 

permohonan pendaftaran merek. Upaya ini diharapkan dapat 

meningkatkan daya saing, menurunkan tingkat penjiplakan dan peniruan, 

serta meningkatkan inovasi di bidang teknologi, desain, dan daya cipta. 

 

3) Upaya Departemen Hukum dan HAM Kanwil Jawa tengah  untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Produsen usaha kecil dan 

menengah dalam melaksanakan pendaftaran merek. 

Departemen Hukum dan HAM Kanwil Jawa tengah sebagai instansi 

yang terkait dengan pendaftaran merek melakukan beberapa upaya untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Produsen usaha kecil dan menengah 

dalam melaksanakan pendaftaran merek antara lain dengan meningkatkan 

pelayanan jasa hukum dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam 

mengajukan permohonan HKI umumnya, dan merek pada khususnya untuk 

menepis anggapan para pengusaha Industri  kecil dan menengah bahwa 

pendaftaran merek itu mahal dan membutuhkan banyak waktu untuk 

mengurusnya. Selain itu diselenggarakannya pelayanan penerimaan 

pendaftaran merek pada Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, 

diharapkan dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga bagi pemohon 

khususnya pemohon yang datang dari daerah tidak perlu lagi datang untuk 

melakukan pendaftaran merek di Jakarta, cukup mendaftarkannya pada Divisi 
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Pelayanan Hukum dan HAM Kantor wilayah Jawa Tengah Departemen 

Hukum dan HAM RI yang berada di Jalan Dr Cipto Semarang. Kebijakan 

inilah merupakan salah satu kemudahan yang diberikan Departemen Hukum 

dan HAM RI, untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pemohon daftar 

merek termasuk Produsen usaha kecil dan menengah Kelurahan Krobokan 

Semarang Barat dalam melaksanakan pendaftaran merek.  

Kebijakan lain yang diambil oleh Departemen Hukum dan HAM RI 

Kantor wilayah Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 

masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran merek adalah melakukan 

sosialisasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan HKI, sosialisasi 

ini dilakukan hampir menyeluruh di wilayah Jawa Tengah. Hal ini diharapkan 

agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual. Namun kendala yang dihadapi adalah sosialisasi ini dianggap 

kurang efektif, karena selama ini yang mengikuti sosialisasi ini hanyalah 

pengusaha dan produsen barang maupun jasa yang proaktif saja. Padahal 

diharapkan para pengusaha maupun produsen yang proaktif dapat memberikan 

penjelasan kepada rekan produsen yang lain tentang sosialisasi HKI yang 

disampaikan Divisi Pelayanan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI 

Kantor wilayah Jawa Tengah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak 

sesuai dengan yang diharapkan ketika sudah mengikuti sosialisasi mereka 

anggap selesai begitu saja.  

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM 

RI Kantor wilayah Jawa Tengah pada dasarnya sudah cukup memadai untuk 
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mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan 

pendaftaran merek, namun upaya tersebut belum efektif karena belum 

sepenuhnya bisa menjangkau para pengusaha khususnya industri kecil dan 

menengah yang sebenarnya mempunyai daya saing tinggi dan memerlukan 

perlindungan hukum terhadap merek dagangnya, selain itu dapat pula 

dilakukan beberapa kebijakan lain diantaranya meminimalisasi biaya 

permohonan pendaftaran merek agar dapat terjangkau oleh para pengusaha dan 

produsen Usaha Kecil dan Menengah yang ingin memajukan usahanya dengan 

strategi merek serta untuk menepis anggapan bahwa pendaftaran merek itu 

mahal dan akan dikenakan pajak yang besar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Persepsi Produsen UKM terhadap pendaftaran 

merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek  

 Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar produsen Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan belum mendaftarkan merek 

dagangnya, para produsen beranggapan : 

a. Tidak mengetahui tentang prosedur pelaksanaan pendaftaran merek,  

b. Menyamakan antara pendaftaran ijin usaha perdagangan pada 

Departemen Perindustrian dan Perdangan dengan pendaftaran merek. 

c. Pendaftaran merek mahal dan membutuhkan banyak waktu untuk 

mengurusnya, tanpa adanya pendaftaran merekpun hasil produksi mereka 

bisa tetap laku dipasaran.  

d. Pendaftaran merek akan membuat para pengusaha dibebani pajak yang 

besar.  

Berbagai anggapan itulah yang membuat rendahnya peran serta Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan terhadap pendaftaran merek. 

2. Hambatan yang dihadapi Produsen UKM di Kelurahan Krobokan Kecamatan 

Semarang Barat dalam melaksanakan pendaftaran merek 
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Rendahnya peran serta Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Krobokan 

terhadap pendaftaran merek menemui beberapa hambatan, antara lain : 

a. Masih kurangnya pemahaman para produsen/ pengusaha terhadap Undang-

Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek 

b. Masih banyak produsen/ pengusaha yang merasa tidak mengetahui 

prosedur pelaksanaan pendaftaran merek pada Kantor Direktorat Merek 

Departemen Hukum dan HAM. 

c. Masih kurangnya kesadaran akan arti penting pendaftaran merek, karena 

mereka merasa tanpa mendaftarkan merek dagang pun hasil produksinya 

laku dipasaran. 

d. Kurangnya informasi maupun sosialisi berbagai hal tentang Hak Kekayaan 

Intelektual khususnya merek 

3. Peran serta Departemen Hukum dan HAM RI untuk mengatasi hambatan yang 

dihadapi produsen UKM dalam mewlaksanakan pendaftaran merek 

Melihat rendahnya peran Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Kelurahan 

Krobokan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia kanwil Jawa 

Tengah sebagai instansi terkait memberikan peran sertanya antara lain : 

a. Melakukan sosialisasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan HKI. 

Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh terhadap Hak 

Kekayaan Intelektual. 
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b. Memberikan kemudahan serta totalitas pelayanan terhadap informasi yang 

berhubungan dengan HKI 

B. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis antara lain : 

1. Melihat berbagai manfaat yang diperoleh dengan mendaftarkan merek 

dagang disarankan kepada para produsen khususnya Usaha Kecil dan 

Menengah untuk mendaftarkan merek dagangnya. 

2. Para produsen Usaha Kecil dan Menengah harus lebih memiliki kesadaran 

tentang arti penting pendaftaran merek,serta lebih meningkatkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti dan memperhatikan  sosialisasi dan 

atau pembinaan dari aparat pemerintah terkait   

3. Untuk 

meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran merek pada Departemen 

Hukum dan HAM, maka Kantor Wilayah perlu mengintensifkan sosialisasi 

Undang-Undang Merek dan peraturan terkait dengan masalah merek, 

meningkatkan kinerja pelayanan yaitu dengan mempermudah proses 

pelaksanaan prosedur pendaftaran merek yang terkadang masih melewati 

batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses pendaftaran merek dapat 

lebih efisien serta dengan meminimalisasi biaya pendaftaran merek agar 

dapat terjangkau oleh masyarakat khususnya industri kecil 
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