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ABSTRAK

Khoironi, Iffan Alif. 2013. Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll di KelurahanNgroto
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.Skripsi,Fakultas Hukum, Universitas Negeri
Semarang.Pembimbing I: Andry Setiawan, S.H., M.H.Pembimbing II:Waspiah,
S.H., M.H.
Kata Kunci:Home Industry Eggroll, Pendaftaran Merek, Perlindungan

Hukum

Usaha home industry eggroll waluh saat ini banyak bermunculan dan
berkembang di daerah Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Perkembangan
dan kemajuan home industry eggroll waluh ini memiliki kaitan erat dengan merek
dagang produk mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
pendaftaran merek pada home industry eggroll waluh di Kelurahan Ngroto,
hambatan yang dialami dalam pendaftaran merek dan cara untuk menyelesaikan
hambatan pendaftaran merek tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pengusaha home
industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang belum mengajukan permohonan
pendaftaran mereknya. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu
mengenai kurangnya penyuluhan tentang merek serta prosedur pendaftarannya,
jangka waktu pendaftaran yang terlalu lama, serta kekhawatiran akan nama merek
yang sama setelah didaftarkan. Instansi Pemerintah Kabupaten seperti
Dinperindagkop Kabupaten Blora, serta Instansi dari Provinsi Jawa Tengah yaitu
Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Kanwil Hukum dan HAM sampai
saat ini telah mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan hambatan.
Penyelesaian hambatan tersebut dengan cara penyuluhan di tingkat provinsi dan
pemberian berbagai fasilitas berupa pendaftaran merek secara gratis untuk
meningkatkan inisiatif, kreatifitas, dan semangat para UKM untuk mendaftarkan
merek dagang mereka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sampai sekarang masih banyak merek dagang eggroll di Ngroto yang
belum didaftarkan, hal ini dikarenakan kurangnya inisiatif dan pengetahuan dari
para pengusaha home industry eggroll sehingga membuat mereka terhambat untuk
mendaftarkan mereknya. Penyuluhan dan sosialisasi yang selama ini belum
pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora juga membuat banyak
UKM dan pengusaha home industry eggroll di Ngroto yang belum tahu tentang
HKI khususnya pendaftaran merek sehingga menyebabkan banyak merek dagang
eggroll yang belum didaftarkan. Pemberian fasilitas berupa bantuan pengiriman
berkas dan biaya pendaftaran yang gratis dalam pendaftaran merek, membantu
UKM dan pengusaha home industry eggroll untuk mendaftarkan mereknya.
Pengusaha home industry eggroll diharapkan pada masa mendatanglebih aktif
untuk mencari informasi mengenai prosedur pendaftaran merek dan segera
mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri pangan sekarang ini sangat ketat dengan berbagai macam strategi

yang diunggulkan oleh masing-masing industri. Persaingan seperti ini yang

menjadi hambatan untuk industri pangan baru masuk ke pasar, apabila industri

baru tersebut tidak memiliki keunggulan tertentu atau produknya sama dengan

produk yang sudah ada di pasar. Keunggulan produk bisa dilihat lewat aspek

harga, kualitas, kuantitas, promosi, dan sebagainya.

Industri-industri yang sudah ada juga harus memperbaiki dirinya untuk

bisa tetap bertahan dalam persaingan ini. Pengertian industri adalahsuatu usaha

atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang

jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan

keuntungan.Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang lebih dikenal

sebagai BLOK CEPU ingin mengangkat namanya tidak hanya sebagai penghasil

minyak bumi tetapi juga sebagai daerah penghasil makanan ringan yang akan

menjadi oleh-oleh dengan berbagai merek produk, sehingga siapapun yang

berkunjung ke sana akan memiliki kesan tersendiri terhadap daerah Cepu.

Pemerintah Daerah Kecamatan Cepu pada pertengahan tahun 2009

mengadakan perlombaan untuk membuat variasi produk olahan yang berasal dari

“waluh” atau labu kuning. Produk olahan dengan bahan baku labu kuning ini yang
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nantinya akan di pasarkan sebagai “Oleh-Oleh Cepu” dengan berbagai macam

merek produk. Pemerintah Daerah bahkan membina langsung dan membantu

beberapa industri rumah tangga dalam mengurus perizinan dan kelegalan usaha

maupun promosi. Kesempatan tersebut digunakan dengan baik oleh warga dari

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan membuat produk

makanan dengan bahan baku baru yaitu eggroll dari waluh atau labu kuning,

sehingga sampai saat ini banyak muncul pengusaha home industryeggroll di

Kelurahan Ngroto.

Pengusaha home industrydi Ngroto dalam memasarkan produk eggroll

ini, memberi nama merek produknya dengan nama yang beraneka ragam dan

variatif.Pengusaha produk Eggroll di Kelurahan Ngroto selama ini telah memakai

nama-nama merek seperti “Ngudi Roso”, “Mekar Jaya”, “Rendra Jaya”, “Donna”,

tetapi para pengusaha eggroll ini banyak yang belum mengetahui tentang

kegunaan, fungsi, dan tujuan dalam pendaftaran merek dagang untuk produk

mereka. Mereka juga masih bingung tentang prosedur serta syarat-syarat dalam

pendaftaran merek dagang eggroll tersebut.

Pendaftaran merek dagang pada home industry eggroll di Kelurahan

Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora merupakan bagian dari salah satu

jenis pendaftaran HKI yang sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang. Merek

dagang ini didaftarkan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah perlindungan

hukum. Suatu merek telah didaftarkan dan telah disetujui maka kepada pemilik

merek tersebut diberikan hak atas merek dan dapat digunakan secara sah.
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Peran merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat penting,

karena publik sering mengkaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa

dengan merek tertentu. Merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup,

artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu

perusahaan lainnya. Merek mempunyai daya pembeda, apabila merek itu dapat

memberikan  penentuan pada barang yang bersangkutan yaitu pada home

industryeggroll di Kelurahan Ngroto.

Hak merek juga merupakan bagian dari hak intelektual, sama halnya

dengan hak cipta dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek dapat

diartikan sebagai sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya

berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan

menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan

dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut

dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular (Lindsey,

2006:131).

Pendaftaran merek ini sebenarnya sangat berperan penting dalam

pemasaran produk mereka secara lebih luas dan dikenal publik. Diharapkan merek

dari produk eggroll ini dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum

dari Pemerintah.

Pemilik produk yang telah mendaftarkan mereknya, maka bebas

mempergunakan hak atas merek produk mereka dalam jangka waktu tertentu
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sesuai Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 tentang pengertian hak atas merek,

yaitu :

“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 izin kepada pihak lain untuk mempergunakannya.”

Pemilik merek dapat melakukan gugatan sesuai Pasal 76 angka 1

Undang-Undang Merek 2001 tentang perlindungan merek, yaitu :

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa
yang sejenis berupa :

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan

Merek tersebut

Masalah  perlindungan hukum belum dijelaskan secara terperinci, serta

tata cara maupun tindakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum

kepada merek dagang yang telah didaftarkan. Hambatan-hambatan dalam masalah

pendaftaran merek juga menjadi suatu masalah dalam pendaftaran merek itu

sendiri, sehingga harus dapat dicari suatu penyelesaian dalam mengatasi

hambatan-hambatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik mengambil judul :

“IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK

PERLINDUNGAN HUKUM PADA HOME INDUSTRY EGGROLL DI

KELURAHAN NGROTO KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA”.
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1.2 Identifikasi dan PembatasanMasalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis

mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni :

1. Implementasi pendaftaran merek pada Home industryEggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

2. Kesadaran pengusaha eggroll di Ngroto tentang pentingnya

pendaftran merek

3. Hambatan dalam pendaftaran merek pada Home Industry Eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

4. Upaya mengatasi hambatan dan masalah dalam pendaftarkan merek

pada Home Industry Eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora

5. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mengenai

pendaftaran merek

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah

permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, agar dalam melakukan penelitian

tidak menyimpang dari judul yang dibuat. Permasalahan dalam hal ini adalah

mengenai:

1. Implementasi pendaftaran merek pada home industry eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
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2. Hambatan dalam pendaftaran merek pada Home Industry Eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

3. Upaya mengatasi hambatan dan masalah dalam pendaftarkan merek

pada Home Industry Eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pendaftaran merek pada home

industryeggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora ?

2. Apa saja hambatan dalam pendaftaran merek pada Home Industry

Eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora?

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek pada

Home Industry Eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana implementasi pendaftaran

merek pada home industryeggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan

Cepu, Kabupaten Blora
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2. Mengetahui dan memahami apa saja hambatan dalam pendaftaran

merek pada home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan

Cepu, Kabupaten Blora

3. Mengetahui dan memahami bagaimana upaya mengatasi hambatan

dalam pendaftaran merek pada home industry eggroll di Kelurahan

Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

1.5Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu

hukum dan khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual ;

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran

untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan

datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.  Bagi Mahasiswa

Memberikan suatu gambaran mengenai suatu permasalahan yang

timbul dalam permasalahan pendaftaran merek dagang dan

perlindungan hukumnya. Manfaat lainnya yaitu dapat memotivasi

mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi mendalami ilmu hukum tidak

terbatas hanya pada hukum formil dan materiil saja tetapi dari

permasalahan hukum yang kompleks yang mungkin dapat timbul

dalam penerapan hukum itu sendiri.

2.  Bagi Pengajar
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Penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa

permasalahan hukum hak kekayaan intelektual termasuk di

dalamnya tentang merek dapat timbul suatu masalah termasuk

tentang bentuk perlindungan hukumnya terhadap suatu merek

dagang yang telah didaftarkan. Pembelajarannya juga perlu

menggunakan pendekatan yang lebih kompleks agar dapat

menghasilkan lulusan-lulusan ilmu hukum yang berkualitas.

3.  Bagi Pemerintah

Memberikan suatu gambaran tentang permasalahan dan hambatan

bagi pengusaha home industri eggroll dalam mendaftakan merek

dagangnya. Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan suatu

masalah dan bantuan dalam pendaftaran merek dagang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis dalam rangka mempermudah pemahaman dan agar pembaca

skripsi segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan

mendiskripsikan kedalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan ini

terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan, pernyataan,

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar

lampiran.

2. Bagian pokok skripsi
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Bab 1pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2tinjauan pustaka, bab ini berisi tentang pengertian

implementasi,pengertian home industry, tinjauan umum tentang HKI,

tinjauan umum tentang merek, dan kerangka berpikir.

Bab 3 metode penelitian, bab ini menguraikan tentangmetode

pendekatan, jenis penelitian, metode penentuan sampel yang digunakan,

lokasi penelitian, fokus dan variabel penelitian, sumber data, alat dan

teknik pengumpulan data, dan objektifitas serta keabsahan data.

Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan

tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai :

1. Implementasi pendaftaran merek pada home industryeggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

2. Hambatan dalam pendaftaran merek pada Home Industry

Eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora;

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek pada

Home Industry EggRoll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora.

Bab 5 penutup, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

3. Bagian akhir skripsi
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Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Usman (2002:70) mengemukakan pendapatnya mengenai

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau
adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas,
tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah

kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan

bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

terencana dan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan sehingga menjadi

sebuah perwujudan serta penerapan pada suatu sistem. Implementasi tidak berdiri

sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi dalam pendaftaran merek, yaitu adalah suatu penerapan

dan perwujudannya dalam pendaftaran suatu merek produk dagang maupun jasa

menurut syarat dan prosedur dalam pendaftaran merek yang sudah ditentukan

yang bertujuan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang sesuai dan

telah diatur dalam Undang-Undang
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2.2 Pengertian Home Industry

Industri di Indonesia saat ini berkembang sangat cepat, banyak industri

baru yang muncul dengan produk-produk yang beraneka ragam. Pengertian

industri secara umum adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah

atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk

mendapatkan keuntungan.

Salah satu jenis industri yang banyak di bentuk di Indonesia adalah Home

Industry. Home berarti rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman.Industrydi

sini dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan atau perusahaan.

Home Industrymemiliki pengertian rumah usaha untuk produk barang atau juga

perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan

ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum

dalam UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang menyebutkan bahwa

usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 (dua

ratus) juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil

penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) (Candra,

2005: 45).

Kriteria lainnya dalam UU No. 9 Tahun 1995 adalahmilik WNI, berdiri

sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau

besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun

tidak. Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk

dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga (Candra, 2005 : 46).
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Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini

adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang

berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di

sekitarnya sebagai karyawannya. Skala dalam jenis usaha ini tidak terlalu besar,

namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan

untuk sanak saudara atau tetangga di kampung halamannya. Perusahaan kecil ini

otomatis dapat membantu program Pemerintah dalam upaya mengurangi angka

pengangguran, sehingga jumlah penduduk miskin akan berangsur menurun.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

bersifatpreventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Pendapat lain  mengenai perlindungan hukum yaitu  memberikan

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum (Hadjon, 1997: 37).

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebuah tindakan Pemerintah

yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan

untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga

peradilan (Hadjon, 1997: 2).

Perlindungan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu

mengenai perlindungan hukum terhadap merek yang telah diatur dalam Pasal 4
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Undang-Undang Merek Tahun 2001. Perlindungan merek selain diatur dalam

Perundang-Undangan nasional, juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat

Internasional seperti pada Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret

1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik

perindustrian (Paris Convention for the Protection of Industrial Property).

2.4 Tinjauan Umum Tentang HKI

2.4.1 Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights diterjemahkan

dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual, dan di negeri

Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan Intellectuele Eigendomsrecht.

GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah Intellectual Property

Rights ini dengan hak atas kekayaan intelektual, yang disingkat dengan HaKI.

Istilah Intellectual Property Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum

Anglo Saxon(Purba, 2003:1).

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan

terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan

intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-

karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil

kemampuan intellektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang

memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Dasar yang termasuk dalam

lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi.
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Menurut Saidin (2004: 11) dalam bukunya berpendapat bahwa:

“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu
peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek.
Dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak
berwujud”.

Menurut Santoso (2008: 19) bahwa HKI tidak lain adalah bagian dari hak

milik. Hak milik itu pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Real Property yaitu hak atas benda berwujud (misalnya berupa hak

atas tanah, gedung, dan kendaraan)

b. Intellectual Property yaitu hak atas benda-benda tidak berwujud

misalnya : hak kekayan intelektual, dalam hal ini seseorang harus

melakukan kreatifitas tertentu agar dapat memiliki hak, misal

membuat buku, lagu, program komputer, membuat lukisan, patung,

foto.

Pengertian lain HKI menurut Ahkah (2008: 14) di dalam bukunya

menyebutkan bahwa:

“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan
yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan
tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni
dan sastra”.
Intinya Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak tidak berwujud yang

diberikan kepada perorangan atau kelompok orang untuk berbuat atas segala hasil

intelektual, seperti teknologi, seni, musik, lukisan, karya tulis, gambar, dan

banyak lagi. Pelanggaran terhadap penggunaan lisensi perangkat lunak berpemilik

bisa berakibat hukum.
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Saat ini Indonesia telah memiliki seperangkat Undang-Undang mengenai

HKI, yaitu :

1. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

3. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

4. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

5. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

6. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.4.2 Penggolongan HKI

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa jenis. Penggolongan HKI

dibagi menjadi 2 golongan besar dan dapat di lihat pada bagan 2.1

Bagan 2.1 Penggolongan HKI

HKI

Hak Cipta

Hak Milik

Perindustrian

Hak Cipta

Hak-hak lain yang terkait
dengan Hak Cipta

1. Paten
2. Merek
3. Desain Industri
4. Rahasia Dagang
5. Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu
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Berdasarkan diagram tersebut penggolongan HKI dibagi menjadi 2 yaitu

hak cipta dan hak milik perindustrian. Hak cipta dalam HKI masih digolongkan

menjadi 2 jenis yaitu:

1. Hak Cipta (Copy Rights)

Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.

Ciptaan dari seorang pencipta itu dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program

komputer, ceramah, kuliah, pidato.

2. Hak-hak lain yang terkait dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights)

Neighbouring Rights adalah sebuah ungkapan singkat untuk

sebutan yang lebih panjang yang lebih tepat yakni Rights

Neighbouring on Copy rights. Terminologi lain menyebutkan bahwa

Neighboring Rights dirumuskan juga sebagai Rights Related to, or

“neighbouring on” copy rights (hak yang ada kaitannya, yang ada

hubungannya dengan atau “berdampingan dengan” hak cipta). Tidak

ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (copy rights) dengan

neighbouring rights(Lindsey, 2006: 11).
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Penggolongan HKI yang kedua yaitu hak milik perindustrian yang

memiliki 6 jenis penggolongan lagi, yaitu:

1. Paten

Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dalam

kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian. Arti

paten sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas

hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan

persetujuannya kepada pihak lain untuk melakukannya.

2. Merek

Pengertian merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001, yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa.

Merek ada 2 yaitu merek dagang dan merek jasa. Penjelasan

mengenai merek dalam HKI dijelaskan lebih mendalam oleh peneliti

dalam sub bab khusus pengertian merek itu sendiri, dikarenakan dalam

penelitian ini membahas tentang masalah merek.

3. Desain Industri

Pengertian mengenai desain industri dijelaskan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu suatu kreasi tentang
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bentuk, kofigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan

warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam

pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri dan kerajinan

tangan.

4. Rahasia Dagang

Rahasia dagang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2000, adalah:

“Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam
kegiatan usaha,dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia
dagang”.

Perkembangan Informasi yang sangat pesat di zaman sekarang ini,

membuat perlindungan hukum bagi informasi bisnis, industri, maupun

teknologi melalui “Rahasia Dagang” sangat diperlukan.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2000, sirkuit terpadu didefinisikan sebagai

suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya

terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen

tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling

berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi

konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Definisi tentang desain tata letak itu sendiri, yaitu kreasi berupa
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rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai eleman, sekurang-

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian

atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi

tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Merek

2.5.1 Pengertian Merek

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Merek  2001, yaitu :

”Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
atau jasa.”
Menurut Sutjipto dalam bukunya Saidin (2004: 343) mengemukakan

bahwa:

“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu
dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang
sejenis”.

Sementara itu, menurut Molengraaf dalam bukunya Sudaryat (2010: 59)

mendefinisikan bahwa:

“Merek adalah dipribadikannya sebuah barang tertentu dengan nama
untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa
dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan
diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain”.

Pentingnya memberikan pengertian terhadap berbagai istilah yang

banyak digunakan dalam setiap Perundang-Undangan, termasuk Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, agar setiap istilah tersebut muncul dalam

naskah Perundang-Undangan maka penafsirannya harus seragam, yaitu
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berdasarkan pengertian yang telah diatur lebih awal yaitu dalam Pasal 1 (Miru,

2005:9).

Masalah mengenai merek diatur pula dalam Peraturan Pemerintah bidang

merek, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995

tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993

tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal

31 Maret 1993

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993

tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan

Tanggal 31 Maret 1993

4. PP No.38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

(http://www.dgip.go.id/merek/referensi-hukum).

2.5.2 Jenis Merek

Undang-Undang Merek Tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek,

yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001

tentang merek dagang dan merek jasa, yaitu:

1. Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa merek dagang adalah merek yang

digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

http://www.dgip.go.id/merek/referensi-hukum
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beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Pasal 1 butir 3 mengartikan merek jasa sebagai merek yang digunakan

pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa

sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai

jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini pemakainnya digunakan

secara kolektif(Saidin, 2004:330), tetapi pengertian merek kolektif menurut Pasal

1 butir 4 diartikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa

dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau

badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau

jasa sejenis lainnya.

Menurut Suryodiningrat di dalam bukunya Saidin (2004:346)

mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan yang jarang

sekali atau bahkan belum pernah sama sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali digunakan.
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2.5.3 Fungsi merek

Merek digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Fungsi merek adalah

sebagai (Riswandi, 2005: 84) :

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu

dengan produk perusahaan yang lain (product identity). Fungsi ini

juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai

jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

2. Sarana promosi dagang (means of trade promotion)

Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha

yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah

satu carauntuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha

untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (quality quarantee)

Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek,

melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi

konsumen.

4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin)

Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan

daerah/ negara asalnya.

Fungsi merek tersebut sangat bermanfaat bagi produsen suatu produk

dagang maupun jasa dalam memasarkan mereknya, agar dapat dikenal publik dan

sebagai pembeda dari produk lainnya.
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2.5.4 Persyaratan Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau

badan hukum yang ingin memakai suatu merek yaitu, bahwa  suatu merek  harus

mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang yang dipakai ini haruslah

sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan

barang hasil produksi perdagangan atau jasa dengan produk orang lain.

Permohonan pendaftaran merek tidak semua dikabulkan oleh Direktorat

Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat

menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:

a. Tidak dapat didaftarkan;

b. Harus ditolak pendaftarannya;

c. Diterima / didaftar.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek Tahun 2001 merek tidak dapat

didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini (Saidin, 2004: 349-

350):

1. Bertentangan dengan  kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

umum tidak dapat diterima sebagi merek. Merek bersangkutan tidak

boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan

dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan

yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan

sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam

suatu merek dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan,



24

ketentraman, baik dari khalayak umum maupun suatu golongan

masyarakat tertentu.

2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang

dianggap kurang kuat dalam pembedanya tidak dapat dianggap

sebagai merek. Diberitahukan di sini misalnya lukisan suatu sepeda

untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu

sifat barang, seperti “istimewa”, “super”, “sempurna”.

3. Tanda milik umum

Tanda-tanda yang telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di

kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda

pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu.

Disimpulkan di dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak

manusia dan di bawahnya ditaruh tulang bersilang”, yang secara

umum dikenal dan juga dalam dunia Internasional sebagai tanda

bahaya racun, ada juga yang dianggap sebagai public domain

misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimintakan pendaftaran

Merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk

produk kopi.
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2.5.5 Pendaftaran Merek

Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha pasti menghasilkan

suatu produk dagang maupun jasa. Produk dagang maupun jasa tersebut pastinya

memiliki sebuah nama yang disebut merek. Suatu merek yang terdapat pada

sebuah produk harus di daftarkan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum

dari negara. Tujuan didaftarkannya merek tersebut, agar orang lain tidak memakai

nama merek yang telah didaftarkan untuk produknya tanpa seizin dari pemilik

merek yang telah terdaftar. Merek tanpa suatu sertifikat pendaftaran, maka merek

tersebut tidak dapat dilindungi. Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan

pendaftaran merek diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek , yaitu:

1. Orang

2. Badan hukum

3. Beberapa orang atau badan hukum

Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistemStelsel Konstitutif,

yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya

pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak

pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Sistem

Stelsel Konstitutif ini menganut prinsip First to file yang berarti bahwa

pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu

mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak

memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek

yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang / jasa sejenis.

Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan
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menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah

satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus

menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak. Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan stelsel kontitutif dalam menjelaskan

masalah pendaftaran merek (Sudaryat, 2010: 68-69).

Pemilik merek suatu barang atau jasa bertujuan mendaftarkan merek

mereka untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dan mencegah para

pengusaha produk lain untuk memakai nama merek mereka. Pendaftaran merek

ini sangat berperan penting dalam pemasaran, serta merek yang telah didaftarkan

tersebut dapat dikenal lebih luas oleh publik.

2.5.6 Prosedur Permohonan Merek

Pada pendaftaran merek terdapat suatu prosedur yang harus dilakukan

oleh para pemilik merek untuk mendapatkan suatu sertifikat merek dagang

maupun jasa. Prosedur dalam permohonan merek dapat dilihat dalam bagan 2.2 di

bawah ini:
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Bagan 2.2 Prosedur Permohonan Merek

Sumber : ( http://www.dgip.go.id/merek)

Permohonan pendaftaran merek harus melengkapi persyaratan sebagai

berikut (Munandar, 2008: 54):

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi

formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan

diketik rangkap 4 (empat);

http://www.dgip.go.id/merek
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2. Pemohon wajib melampirkan:

a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang

ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang

menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah

miliknya;

b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan

melalui kuasa;

c. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau foto kopinya

yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;

d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir)

yang dicetak di atas kertas;

e. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa

Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak

prioritas;

f. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

g. Bukti pembayaran biaya permohonan.

2.5.7 Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pemilik yang mendaftarkan mereknya mendapat hak atas merek yang

dilindungi oleh hukum. Pasal 3 Undang-Undang Merek  2001 menyatakan bahwa:

“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 izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk

menggunakannya, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa
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tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Hak khusus memakai merek ini

berfungsi seperti sesuatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu.

Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak

itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya

diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad

buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk

produk barang maupun jasa.

Hak eksklusif atau hak khusus yang telah dimiliki oleh pemilik merek

membuat orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk

barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik

merek terdaftar. Pelanggaran dalam hal ini, pengguna merek terdaftar tersebut

dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Pasal 28 Undang-Undang Merek 2001 mengatur mengenai jangka waktu

perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa:

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat
diperpanjang”.

Jangka waktu perlindungan ini lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18

Persetujuan TRIP’s yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek

terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Pemilik merek

terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka

waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan

pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan
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barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang

atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI

secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar

yang bersangkutan. Berbeda dari Undang-Undang Merek lama, dalam Undang-

Undang Merek yang baru ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan

perpanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan

merek, hal ini dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar

dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak

memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya.

2.5.8 Pelanggaran Merek

Terdapat kemungkinan suatu pelanggaran merek dagang maupun jasa

oleh suatu pihak maupun pengusaha,yang tanpa izin menggunakan nama merek

yang telah terdaftar. Pihak tersebut menggunakan nama merek yang telah

terdaftar, dikarenakan merek yang telah terdaftar tersebut telah terkenal dan

produknya telah laris di pasaran. Pemilik suatu merek yang merasa dirugikan

karena merek produknya dipakai oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan

kepada pihak tersebut, yang secara tanpa hak menggunakan merek yang
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mempunyai persaman pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa

yang sejenis, yaitu (Sutedi, 2009:95):

a. gugatan ganti rugi, dan/ atau;

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan

merek tersebut.

Pengertian dari persaman pada pokoknya adalah kemiripan yang

disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan

merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur-unsur,

ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Mengenai persamaan pada keseluruhannya, yaitu bahwa suatu merek yang

mempunyai persamaan sama persis dan memiliki semua unsur-unsur dalam merek

lain yang telah terdaftar (Sutedi, 2009: 96).

Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan

Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi

merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek

yang bersangkutan.

Tindakan pidana terhadap pelanggaran merek termasuk delik aduan.

Konsekuensi delik aduan adalah bahwa penuntutan atas tindak pidana merek

hanya dapat dilakukan apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan

pidana terhadap pelanggaran merek diatur dalam Pasal 90 sampai Pasal 95

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Sudaryat, 2010: 77).
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2.6 Perbedaan Merek dengan Indikasi Geografi

Undang-Undang Merek yang baru menambah ketentuan mengenai

indikasi geografis sebagaimana yang diatur dalam persetujuan TRIP’s. Pengertian

indikasi geografis berdasarkan persetujuan TRIP’s yaitu tanda yang

mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota atau kawasan atau daerah di

dalam wilayah tersebut sebagai asala barang, di mana reputasi, kualitas, dan

karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis

tersebut (Saidin, 2004: 386).

Menurut Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang

menunjukkan daerah asala suatu barang, karena faktor lingkungan geografis,

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

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Pengertian

merek diatur juga dalam Undang-Undang Merek yaitu Tanda berupa gambar,

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek dan indikasi geografis memiliki beberapa perbedaan selain dari

definisinya, walaupun keduanya sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1
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Tabel 2.1 Perbedaan Indikasi Geografis dengan Merek

Pembeda Indikasi Geografis Merek

Jangka Waktu

Perlindungan

Selama ciri dan karakteristik

dapat dipertahankan

10 tahun dan bisa

diperpanjang

Fungsi Untuk membedakan daerah

asal suatu barang dengan

produk sejenis yang berasal

dari daerah lain

Untuk membedakan satu

produsen dengan produsen

yang lain

Sifat

kepemilikan

1. Komunal atau milik

bersama

2. Melibatkan ciri dan

kualitas

3. Perlindungan hanya

terhadap barang yang

memiliki ciri khas dan

kualitas yang didominasi

oleh faktor alam

1. Individu

2. Tidak melibatkan ciri khas

dan kualitas

3. Perlindungan terhadap

barang dan jasa

Sumber : Hasil rangkuman dari buku karangan Ok Saidin
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2.7Kerangka Berpikir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek

Hambatan bagi pengusaha home
industry eggroll dalam pendaftaran

merek

Perlindungan hukum pada merek home industry eggroll di
Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Upaya penyelesaian hambatan dan
masalah dalam pendaftaran merek

pada home industry eggroll

Pendaftaran merek home industry eggroll di
Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora



BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research.

Kata research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti

mencari kembali. Metode penelitian berasal dari kata “metoda” yang berarti cara

yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu atau

pengetahuan. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan

pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah

sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai

menyusun laporannya.

Penulis menggunakan strategi penelitian  kualitatif di dalam penulisan

skripsi ini. Penelitian  kualitatif  menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2000:3)

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Menurut Kirk

dan Miller dalam bukunya Moleong (2000: 3) menyebutkan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan
sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia
dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan  orang-orang
tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya”.

Strategi penelitian kualitatifdigunakan karenabeberapa alasan,yaitu

(Moleong, 2000: 237):

1. Menyesuaikanmetodekualitatiflebih mudah

apabilaberhadapandengan kenyataan yang ada,

2. Metode inimenyajikansecara langsunghakekat hubunganpeneliti

35
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denganpemberi informasi,

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapatmenyesuaikan diri dengan

banyak penajaman pengaruh bersamadan terhadap pola-polanilai

yang dihadapi.

Penelitianinimerupakan studilapangan, dimanakeadaan selanjutnya

diuraikan secara rinci, spesifik danjelas sehingga objektivitas penelitianagar

semakin terwujud. Metode kualitatif lebihmudah disesuaikanapabila berhadapan

dengan kenyataan dilapangan. Pendekatan inidilakukan pada batasanmasalah

dan ruanglingkup objek yangtelah diterapkan dalampola rancangan penelitian.

Penelitiandalam ilmuhukumdapat dibedakanke dalamduacabang

spesialisasi.Pertama,ilmuhukumdapatdipelajaridanditelitisebagaisuatu“skin

insistem”(studimengenailawinbook).Kedua,ilmuhukumdapatdipelajaridan diteliti

sebagai“skin out sistem” (studi mengenai lawinaction).

Penelitianterhadapilmuhukumsebagai“skininsistem”atauseringjugadisebut

sebagai penelitiandoktrinal,terdiridari:

1. Penelitianyangberupausahainventarisasihukumpositif

2. Penelitianyangberupausahapenemuan asas-asasdanfalsafah

(dogmaatau doktrin) hukum positif

3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in

concretoyangbanyak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara

hukum
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3.1 Metode Pendekatan

Suatu penelitian memerlukan metode yang harus tepat dan sesuai dengan

jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang

penulis pakai dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari bagaimana

hukum diterapkan dalam masyarakat atau pendekatan yang lebih diarahkan

kepada kenyataan di lapangan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris

artinya adalah mengidentisifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi

sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

Penelitianyuridis empiris melakukan suatu pendekatan yang digunakan untuk

memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan

dengan data primer di lapangan (Soekanto, 1986:1).

Kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian

lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap

Peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan implementasi dan

perlindungan hukum bagi merek yang telah terdaftar. Penelitian ini juga

berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli.

3.2 Jenis Penelitian

Tentang penelitian yang berjudul “Implementasi pendaftaran merek

sebagai bentuk perlindungan hukum pada home industryeggroll di Kelurahan

Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora” peneliti menggunakan metode

deskriptif analitis yang melukiskan dan menggambarkan masalah yang akan
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dibahas yang kemudian dianalisis dan dikaji melalui data informasi yang

diperoleh untuk dapat menemukan suatu hakekat dari suatu penelitian.

3.3 Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik

pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian atau tempat dimana penelitian ini dilakukan adalah

mengacu dimana permasalahan obyek itu berasal yaitu di Home IndustryEggroll

di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Lokasi lain juga akan

saya gunakan terkait dengan triangulasi data.

3.5 Fokus dan Variabel Penelitian

Fokus dari penelitian ini dibatasi pada bentuk perlindungan hukum

terhadap merek yang telah didaftarkan.

3.6 Sumber Data Penelitian

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat

diperoleh. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data

3.6.1 Sumber Data Primer

3.6.1.1 Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang,

dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah para

pemilik usaha home industryeggroll di Kelurahan Ngroto,
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Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Diharapkan dari reponden

tersebut terungkap kata-kata atau tindakan yang dari orang

yang diamati atau diwawancarai dapat dijadikan sebagai

sumber data utama.

3.6.1.2 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian(Moleong,2006:132). Informan dalam penelitian ini

adalah badan atau instansi pemerintahan yang mengatur

tentang pendaftaran merek dagang yaitu Dinperidagkop

Kabupaten Blora, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah, dan

Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.

3.7 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan

pelengkap bagi data primer. Sumber data sekunder yang digunakan:

a. Artikel berita yang berasal dari web yang dapat dipercaya dan valid

b. Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan

implementasi dan bentuk perlindungan hukum pendaftaran merek

3.8 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan berbagai cara yang di

sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan:
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3.8.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu(Moleong,

2006:186). Peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan

berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk

pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan pemilik merek dagang pada

home industryeggroll di Kelurahan Ngroto serta badan atau instansi

yang berkaitan dengan masalah merek dagang yaituDinperidagkop

Kabupaten Blora, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah, dan

Kemenkumham Jawa Tengah.

Peneliti dalam melakukan wawancara harus saling bekerjasama,

saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi serta saling

menerima untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan

seobjektifnya.

3.8.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dengan cara membaca,

mencatat literatur yang berkaitan dengan implementasi dan bentuk

perlindungan hukum pada merek yang telah didaftarkan.

3.9 Objektifitas dan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
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sesuatu yang lain(Moleong, 2006:330). Triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu responden yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa

yang dikatakannya secara pribadi;

c. Membandingkan apa yang orang-orang pikirkan tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang

pemerintahan; dan

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Kecamatan Cepu sebuah kota kecil yang merupakan salah satu bagian

dari Kabupaten Blora, yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa

Timur. Kota yang sekarang berpenduduk 72.497 (tujuh puluh dua ribu empat ratus

sembilan puluh tujuh) jiwa mempunyai beberapa kelurahan dan desa, salah

satunya yaitu Kelurahan Ngroto yang berada di sebelah timur kota Cepu.

Kelurahan Ngroto yang memiliki luas wilayah 137 (seratus tiga puluh

tujuh) ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

2. Sebelah Timur: Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

3. Sebelah Selatan : Kelurahan Karangboyo, Kabupaten Blora

4. Sebelah Barat: Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora

Warga dari Kelurahan Ngroto pada tahun 2009 mengikuti perlombaan

untuk membuat variasi produk olahan yang berasal dari “waluh” atau labu kuning

yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Cepu. Pada kesempatan

tersebut warga dari Kelurahan Ngroto membuat produk makanan dengan bahan

baku baru yaitu eggroll dari waluh, bentuk dari eggroll waluh ini dapat dilihat

pada gambar 4.1

42
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Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.1 Eggroll Waluh

Hasil dari produk baru mereka tersebut yang berupa eggroll dari waluh

kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Cepu untuk di

jadikan produk home industry atau industri rumah tangga yang akan dibina

langsung oleh Pemerintah Daerah. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui seberapa penting merek buat para pengusaha home industry eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Tujuan lain dari penelitian

ini yaitu untuk mengetahui implementasi pendaftaran merek dan perlindungan

hukum dari Pemerintah dan Undang-Undang dalam melindungi sebuah merek

yang telah terdaftar.

4.1.1 Gambaran Umum Beberapa Home Industry Eggroll di Kelurahan

Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Peneliti di dalam penelitian ini menggunakan sampel lima responden

pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto. Merek produk pengusaha

industry eggroll yang menjadi bahan penelitian yaitu Ngudi Roso, Rendra Jaya,

Mekar Jaya, Donna, dan eggroll waluh UD. Khumaidah. Peneliti mengambil

sampel lima merek tersebut dikarenakan merek tersebut telah dikenal masyarakat

khususnya mayarakat Kecamatan Cepu dan sering ikut dalam pameran UKM

yang diadakan Pemerintah Daerah.
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4.1.1.1 Gambaran Umum Home Industry Eggroll Ngudi Roso

Home industry eggroll Ngudi Rosoberdiri sejak tahun 2009 dan sebagai

pelopor berdirinya home industry eggroll pertama di Kelurahan Ngroto,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Pemilik dari merek eggroll Ngudi Roso

adalah Ibu Sukilah, beliau berhasil menciptakan produk dengan bahan baku baru

yaitu eggroll dari waluh setelah mengikuti beberapa pendidikan dan latihan

tentang produk olahan baru. Produk yang dihasilkan oleh home industry eggroll

waluh Ngudi Roso yaitu eggroll waluhrasa waluh asli, coklat, stroberi, nanas, dan

eggroll ketela ungu.

Arti dari merek Ngudi Roso yaitu berasal dari bahasa jawa, ngudi

(ngudu / kudu) yang berarti harus dan roso yang dalam bahasa Indonesia berarti

rasa, sehingga Ngudi Roso dalam bahasa Indonesia adalah harus dirasakan.

Produk ini diharapkan bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap orang dengan ciri

khas rasa yang berbeda. Etiket merek Ngudi Roso dapat dilihat pada gambar 4.2

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.2 Etiket Merek Eggroll Ngudi Roso

Home industry eggroll Ngudi Rosomerupakan UKM yang menjadi

binaan langsung dari Dinperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan

Koperasi) Kabupaten Blora. Produk eggroll waluh dari Ngudi Roso ini pernah

mendapatkan penghargaan ketahanan pangan dari Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada tahun 2011. Pemasaran eggroll merek Ngudi Roso sampai saat
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ini telah mecapai luar pulau Jawa, biasanya ada orang yang membeli produk ini

dan dijual lagi atau sebagai oleh-oleh dan dibawa keluar pulau seperti Kalimantan

dan Sumatera.

4.1.1.2 Gambaran Umum Home Industry Eggroll Donna

Usaha home industry eggroll Donna berdiri tahun 2010, pemilik dan

pengelola home industry eggroll Donna adalah pasangan suami istri yaitu bapak

Doni dan Ibu Erna. Nama Donna diambil dari singkatan nama Doni dan Erna

selaku pemilik home industry ini. Etiket merek Donna dapat dilihat pada gambar

4.3

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.3 Etiket Merek Eggroll Donna

Produk eggroll yang dibuat oleh home industry Donna yaitu rasa waluh

asli, ketela ungu, dan satu rasa yang berbeda dari home industry eggroll lain di

Ngroto yaitu rasa kacang hijau. Bapak Doni selaku pemilik dari home industry ini

berani memberikan jaminan bahwa eggroll buatannya asli dari bahan-bahan alami

dan bebas dari pengawet buatan. Pemasaran dari eggroll Donna telah mencakup

beberapa kota besar di pulau Jawa yaitu seperti Jakarta, Bandung, Semarang,

Rembang, Pati, Kudus, Jogja, Malang, dan khususnya daerah sekitar Kabupaten

Blora.

4.1.1.3 Gambaran Umum Home Industry Eggroll Rendra Jaya

Home industry eggroll Rendra Jaya yang berdiri dari tahun 2010,

merupakan home industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang dimiliki oleh Ibu
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Yayuk. Arti dari merek Rendra Jaya yaitu kata Rendra yang mempunyai arti

cerdas, pintar, dan beruntung sedangkan Jaya berarti sukses. Diharapkan produk

eggroll Rendra Jaya ini beruntung dan sukses dipasaran dan dapat diterima dan

dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Etiket merek pada Rendra Jaya dapat

dilihat pada gambar 4.4

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.4 Etiket Merek Eggroll Rendra Jaya

Ibu Yayuk sebagai pemilik home industry ini telah menciptakan banyak

produk yang baru dan kreatif. Beliau selain membuat eggroll waluh juga membuat

makanan ringan lain seperti kecimpring dan stick waluh, namun eggroll waluh

tetap menjadi produksi utama dari Rendra Jaya. Hasil eggroll di Rendra Jaya juga

bukan hanya rasa waluh asli, namun ada juga yg beraneka rasa seperti rasa coklat,

strowberi, dan pisang. Produk eggroll waluh dari Rendra Jaya juga berpartisipasi

dalam setiap pameran makanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

provinsi maupun kabupaten. Ibu Yayuk selaku pemilik merek Rendra Jaya juga

telah mempekerjakan sekitar sepuluh orang tetangganya untuk membuat produk

makanan ini. Setiap pekerja yang membuat eggroll di Rendra Jaya mempunyai

bagian masing-masing, sehingga rahasia dari resep Rendra Jaya tersebut tidak ada

yang tahu pasti kecuali sang pemilik Ibu Yayuk.

Produk dari Rendra Jaya ini telah dipasarkan ke seluruh pulau Jawa dan

biasanya kalau kita beruntung akan menemukan produk ini di toko atau swalayan.
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Pemasaran dari produk ini telah dipercayakan kepada para sales dalam

memperlancar pendistribusian produk eggroll ini ke setiap daerah, bahkan

biasanya Rendra Jaya juga mendapat pesanan dari istana negara untuk dijadikan

jamuan atau makanan ringan dalam suatu acara tertentu.

4.1.1.4 Gambaran Umum Home Industry Eggroll Waluh UD Khumaidah

Home industry eggroll waluh UD. Khumaidah berdiri sejak tahun 2011.

Ibu Khumaidah adalah pemilik dari home industry eggroll ini dan telah

memproduksi produk eggroll waluh beraneka rasa. Mengenai pemberian nama

merek untuk produk eggroll, beliau tidak menggunakan nama dan ciri khas yang

khusus dan hanya memberi nama ”Eggroll waluh” di depan kemasan produknya,

seperti yang dapat dilihat pada gambar etiket merek 4.5

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.5 Etiket Merek Eggroll Waluh UD. Khumaidah

Pemasaran dari eggroll ini telah mencakup toko-toko dan swalayan di

sekitar Kabupaten Blora dan kawasan Jawa Tengah serta Jogja. UD Khumaidah

tidak hanya memproduksi eggroll waluh rasa waluh asli, stroberi dan coklat,

tetapi juga memproduksi kue kering dan basah seperti pastel, lemper, lumpia, dan

sebagainya. Konsumen biasanya memesan eggroll maupun kue kering dan basah

lainnya untuk dijadikan suguhan dalam suatu acara atau rapat.
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4.1.1.5 Gambaran Umum Home Industry Eggroll Mekar Jaya

Mekar Jaya merupakan salah satu home industry eggroll di Kelurahan

Ngrotodengan nama pemilik yaitu Ibu Wiji Lestari. Beliau membangun home

indutry ini sejak tahun 2010 dan berkembang sampai sekarang. Arti dari Mekar

Jaya sendiri yaitu agar produk home industry eggroll ini dapat berkembang seperti

bunga yang mekar dan dapat selalu jaya terus selamanya, itulah mengapa beliau

memberi nama merek produk eggroll tersebut dengan nama Mekar Jaya. Etiket

merek Mekar Jaya dapat dilihat pada gambar 4.6

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.6 Etiket Merek Eggroll Mekar Jaya

Produk yang dihasilkan oleh Mekar Jaya yaitu eggroll waluh rasa waluh

asli, coklat, stroberi, dan nanas. Pemasaran dari produk eggroll waluh Mekar Jaya

juga sudah menyeluruh di kawasan Kabupaten Blora. Banyak toko-toko makanan

yang menjual produk eggroll waluh buatan dari Mekar Jaya.

4.1.2 Implementasi Pendaftaran Merek Pada Home Industry Eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Pepatah mengatakan bahwa “tak kenal berarti tak sayang” yang berarti

bahwa apabila seseorang mau menyayangi orang lain maka harus saling mengenal

terlebih dahulu. Pepatah tersebut bisa dipakai dalam suatu pemakaian nama merek

produk dagang, apabila orang tidak mengenal nama merek dari suatu produk

dagang maka orang tersebut tidak akan membeli produk tersebut dikarenakan
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mereka tidak mengenal merek tersebut dan ragu untuk membelinya. Diharapkan

para pemilik sebuah merek harus segera mendaftarkan mereknya untuk

mendapatkan hak atas merek tersebut agar tidak dipergunakan pihak lain tanpa

izin dari pemilik merek tersebut dan untuk mempermudah dalam pemasaran

produk ke publik.

Penelitian ini membahas tentang implementasi pendaftaran merek dan

perlindungan hukumnya pada home industry eggroll di Kelurahan Ngroto,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Home industry eggroll di Kelurahan Ngroto

merupakan suatu industri atau UKM yang menjadi binaan langsung dari

Pemerintah Daerah. Pengurusan syarat dalam pembentukan UKM dibantu

Pemerintah secara langsung seperti dalam pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha

Perdagangan) dan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang nantinya

syarat ini harus ada apabila suatu UKM berminat mendaftarkan mereknya melalui

Pemerintah Daerah. Mengenai permasalahan pengurusan HKI khusunya merek

Pemerintah Daerah ikut membantu memfasilitasi dalam pendaftaran merek,

namun saat ini hanya ada beberapa merek yang baru dalam proses pendaftaran

yaitu merek Rendra Jaya dan merek Donna.

Merek Rendra Jaya telah mendaftarkan mereknya sejak akhir tahun 2012

dan merek Donna mendaftarkan mereknya sekitar bulan Mei 2013. Prosedur

pendaftaran dari dua merek ini berbeda, dikarenakan merek Rendra Jaya

mengajukan permohonan pendaftaran mereknya melalui dinas Pemerintah yaitu

Dinperindagkop dan Disperindag Provinsi, sedangkan merek Donna dalam
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permohonan pendaftarannya langsung ke Dirjen HKI di Tangerang karena tidak

mau menunggu antrian dari Pemerintah mengenai masalah pendaftaran merek.

UKM atau home industry yang menjadi binaan Pemerintah Daerah,

dalam mengajukan permohonan mereknya bisa lewat Pemerintah Kabupaten

dahulu untuk mempermudah. Perihal pendaftaran merek bagi UKM dijelaskan

oleh Ibu Henru Tinri Maharini bagian program dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa:

“Pendaftaran merek untuk produk UKM memang kita bantu
kalau UKM tersebut merupakan binaan Pemerintah, dan
harus mengajukan permohonan dahulu ke Pemerintah
Kabupaten karena sekarang setiap daerah sudah mempunyai
otonomi daerahnya masing-masing, nanti kita ada tim
registrasi dan fasilitasi HKI untuk menyeleksi UKM yang
akan mengajukan pendaftaran merek, setelah di seleksi dari
Kabupaten nanti kita cek lagi mengenai formulir
pendaftarannya sudah diisi dengan benar apa belum, habis itu
kita serahkan ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa
Tengah untuk di proses dalam pendaftaran mereknya”
(wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013,
pukul 12.30 WIB).

Permohonan pendaftaran merek yang telah sampai ke Disperindag

Provinsi Jawa Tengah tetap akan diperiksa lagi, setelah syarat permohonan

tersebut telah memenuhi persyaratan  maka akan dikirim ke Kanwil Hukum dan

HAM untuk didaftarkan. Pihak Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah

yang dalam wawancara ini diwakili oleh Ibu Lista Widyastuti bagian pelayanan

hukum, mengatakan bahwa:

“Pendaftaran HKI termasuk merek dapat langsung ke kantor
kita Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, terkecuali UKM
binaan dari Disperindag maupun Koperasi bisa di daftarkan
dan lewat Dinas tersebut dahulu, baru kemudian setelah di
seleksi dan dipilih dari dinas tersebut maka dapat langsung
diajukan ke Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, namun
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kita juga hanya menerima data dan syarat-syarat yang sudah
dipenuhi saja, masalah pemeriksaan dan yang mengeluarkan
sertifikat tetap kami serahkan kepada kantor HKI di
Tangerang”(wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26
Maret 2013, pukul 14.40 WIB)

Pendaftaran merek pada home industry eggroll di Kelurahan Ngroto

memang harus melewati prosedur yang telah ditentukan, karena mereka memang

binaan dari Pemerintah Daerah. Prosedur yang harus dilewati oleh merek suatu

produk dari UKM atau home industry eggroll di Ngroto hampir sama dengan

prosedur yang biasa apabila kita langsung mendaftar ke Dirjen HKI langsung di

Tangerang.

Terdapat perbedaan pendaftaran merek pada UKM khususnya home

industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang menjadi binaan Pemerintah.

Perbedaannya yaitu harus melalui seleksi dan peninjauan terlebih dahulu dari

Dinperindagkop dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah sampai syarat dan berkas

permohonan pendaftaran merek dari UKM atau home industry tersebut layak

didaftarkan.

Syarat dan berkas permohonan merek yang telah lengkap akan diberikan

ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah untuk dikirim langsung ke

Dirjen HKI di Tangerang untuk diproses pendaftaran mereknya dan pembuatan

sertifikat merek. Permohonan pendaftaran diproses oleh Dirjen HKI sampai

sertifikat merek keluar. Alur proses  pendaftaran merek suatu UKM atau home

industry dijelaskan dalam bagan 4.1
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Bagan 4.1 Prosedur Pendaftaran Merek Pada UKM

Tidak lengkap

Lengkap

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2012

Pengajuan permohonan pendaftaran merek dalam sebuah UKM harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat kuasa

2. Surat pernyataan

3. Foto kopi KTP

4. Etiket merek 26 lembar

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Dokumen ke Kanwil Hukum

dan Ham

UKM

Nomor Telephon Pemilik

Merek

Pendaftaran ke Dirjen HKI

Pantau ke Dirjen HKI

SERTIFIKASI
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5. Akte pendirian (jika badan hukum) yang dilegalisir

6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika berbadan hukum)

UKM atau pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto tidak

perlu khawatir mengenai biaya pendaftaran suatu merek. Sebagai UKM binaan

dari Pemerintah Daerah mereka mendapatkan fasilitas untuk mendaftarkan merek

dagang mereka secara gratis bagi yang berminat, namun tetap harus menunggu

giliran dikarenakan tiap tahun jatah untuk pendaftaran merek berbeda

menyesuaikan dengan anggaran dari Pemerintah daerah. Biaya pendaftaran merek

dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Tarif / Biaya Pada Pendaftaran Merek

No Jenis Penerimaan Satuan Tarif

1 Permohonan pendaftaran

merek dagang atau jasa untuk

maksimum 3 macam barang

atau jasa

Per permohonan

per kelas

Rp600.000,00

2 Tambahan permohonan

pendaftaran merek dagang/

jasa  untuk lebih dari 3 macam

barang / jasa

Per permohonan

per kelas

Rp50.000,00

3 Biaya (jasa) penerbitan

sertifikat merek

Per sertifikat Rp100.000,00
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4 Permohonan petikan resmi

pendaftaran merek

Per permohonan

per nomor

Rp150.000,00

5 Permohonan keterangan

tertulis mengenai daftar umum

merek

Per permohonan

per nomor

Rp200.000,00

6 Permohonan keterangan

tertulis mengenai pertanyaan

persamaan pada pokonya suatu

merek dengan merek yang

sudah terdaftar

Per permohonan

per nomor

Rp200.000,00

7 Biaya salinan bukti prioritas

permohonan merek

Per permohonan

per nomor

Rp250.000,00

Jumlah Rp1.550.000,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2012

Fasilitas yang diberikan setiap dinas atau instansi Pemerintahan berbeda-

beda. Dinperindagkop Kabupaten Blora misalnya, mereka hanya memberikan

fasilitas berupa pengajuan permohonan pendaftaran merek untuk para UKM di

Daerah Kabupaten Blora yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke

Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Berbeda lagi dengan Disperindag Provinsi

dan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, instansi-instansi Pemerintah ini

selain menerima permohonan pendaftaran merek juga memberikan fasilitas biaya

pendaftaran merek secara gratis sehingga pemilik merek hanya mengajukan

permohonan saja dan tinggal menunggu prosesnya.
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Menurut Ibu Lista Widyastuti dari Kanwil Hukum dan HAM mengenai

fasilitasi pendaftaran merek, beliau mengatakan bahwa:

“Kita memang memfasilitasi tapi bukan dalam bentuk dana,
melainkan dalam bentuk pendaftaran HKI secara gratis bagi
UKM, pelajar / mahasiswa, dan instansi terkait yang
bekerjasama oleh Kanwil Hukum dan HAM. Mengenai UKM
yang menjadi binaan Pemerintah tentu saja gratis, karena kita
menjalin kerjasama secara insentif dengan Disperindag
maupun Dinas Koperasi Provinsi”(wawancara dilakukan
pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, pukul 14.40 WIB)
Fasilitasi dan kemudahan dalam pendaftaran merek yang diberikan oleh

dinas dan instansi Pemerintahan tersebut bertujuan agar para pemilik merek pada

UKM khususnya home industry eggroll di Kelurahan Ngroto terdorong untuk

mendaftarkan mereknya. Pemberian fasilitasi pendaftaran merek dapat membuat

para UKM untuk semakin kreatif dalam membuat nama merek agar dalam

permohonan pendaftaran merek tidak menyamai dengan nama merek yang telah

terdaftar, sehingga tidak akan digugat oleh pihak lain.

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi

merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin

dari pemilik merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar pasti orang lain tidak

akan bisa untuk mendaftarkan lagi, dikarenakan merek ini merupakan hak

monopoli pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini di atur

dan dilindungi oleh Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek yang masih

berlaku sampai saat ini.

Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah yang mengurusi dalam

permohonan pendaftaran HKI terutama merek, berusaha semaksimal mungkin

untuk melakukan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar. Usaha yang



56

dilakukan Kanwil Hukum dan HAM untuk mencegah terjadinya suatu

pelanggaran yaitu selalu melakukan penyuluhan dan sosisalisasi tentang HKI

terutama mengenai merek suatu produk dagang atau jasa. Dinas Kanwil Hukum

dan HAM serta Dirjen HKI siap membantu apabila terjadi suatu pelanggaran

dalam HKI khususnya merek. Proses permohonan pelanggaran dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Permohonan atas pelanggaran HKI diajukan ke Kanwil Hukum dan

HAM Provinsi atau bisa langsung ke Dirjen HKI di Tangerang

2. Permohonan ini akan ditindak lanjuti oleh PPNS dari Dirjen HKI dan

kemudian akan dikirimkan petugas ke lapangan untuk menyelidiki

benar tidaknya pelanggaran tersebut. Biasanya dalam penyelidikan ini

dibantu juga oleh pihak dari Kanwil Hukum dan HAM.

3. Setelah dinyatakan benar terjadi suatu pelanggaran, maka berkas

pengajuan permohonan pelanggaran HKI tersebut akan dilimpahkan

ke Pengadilan Niaga Provinsi atau yang terdekat dengan tempat

terjadinya pelanggaran tersebut.

4. Pengadilan Niaga akan memproses berkas perkara ini dan melakukan

sidang untuk memutuskan hasil dari pelanggaran HKI dan

menentukan hukuman bagi yang melanggar.

5. Pihak Dirjen HKI dan Kanwil Hukum dan HAM akan menjadi saksi

ahli dalam acara sidang tersebut karena merupakan pihak yang

mengatur dan mengetahui lebih dalam tentang HKI.
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4.1.7Hambatan Dalam Pendaftaran Merek Pada Home Industry Eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

4.1.7.1 Hambatan Pada Pengusaha Home Industry Eggroll di Kelurahan

Ngroto

Hambatan banyak terjadi dalam suatu pendaftaran merek, khususnya

pada pendaftaran merek pada home industry eggroll di Kelurahan Ngroto,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Hasil wawancara dari beberapa responden

dari dari pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto mengemukakan

hambatan-hambatan yang terjadi. Menurut Ibu Sukilah selaku pemilik merek

Ngudi Roso mengatakan bahwa:

”Sebenarnya merek itu ya penting mas, merek itu untuk
produk saya agar dapat laku dijual. Sebenarnya rencana
mendaftarkan ada tapi karena masalah keuangan ya belum
mas nanti takutnya mahal seperti pembuatan SIUP dan PIRT.
Baru tahu kalau ternyata di Dinas Koperasi Provinsi dan
Disperindag Provinsi ada bantuan dana, tapi belum pernah
ada penyuluhan sehingga belum tahu tentang pendaftaran
merek. Pemerintah Kabupaten belum pernah mengadakan
penyuluhan dan sosialisasi sama sekali ”(wawancara
dilakukan pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013, pukul
19.00 WIB).

Menurut hasil wawancara dari Ibu Yayuk selaku pemilik merek Rendra

Jaya mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten belum pernah mengadakan
penyuluhan mengenai merek ini, malahan Provinsi yang
sering mengadakan penyuluhan seperti ini. Masalah
pendaftaran merek, saya sudah mendaftar kok kira-kira akhir
tahun kemaren ke Dinperindagkop Blora. Saya sudah
melengkapi semua persyaratan yang telah diajukan, dan
katanya akan dikirim ke Provinsi. Sampai saat ini belum ada
kabar lagi mengenai kelanjutan merek saya, katanya memang
kalau gak ada masalah atau nama yang sama bisa lanjut terus,
makanya saya kira sampai sekarang juga tidak ada masalah
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soalnya jugakan pendaftaran merek itu lama mas waktunya.
(wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013,
pukul 16.30 WIB)

Menurut pendapat lain dari Ibu Wiji Lestari pemilik merek home industry

eggroll yang bernama Mekar Jaya, beliau mengatakan bahwa:

“ Masalah pendaftaran merek saya tidak tahu sama sekali
mas, dulu sih didaftar oleh Dinperindagkop hanya sebagai
UMKM dan mendapat bantuan dana. Masalah merek di
daftarkan ini saya tidak tahu soalnya belum pernah ada
penyuluhan. Saya kira untuk saat ini biarlah produk saya
berkembang dahulu dan dapat dikenal oleh masyarakat lewat
toko-toko dan juga pameran-pameran UKM yang sering
dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama Provinsi mas,
biasanya pameran di Semarang” (wawancara dilakukan pada
hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013, pukul 19.00 WIB)

Menurut pendapat dari Bapak Doni, pemilik home industry eggroll

Donna, beliau mengatakan bahwa :

“Saya mendaftarkan merek langsung ke Dirjen HKI di
Tangerang dan kira-kirakan waktu yang dibutuhkan sekitar 2
Tahun. Saya juga bingung waktu selama 2 tahun itu juga buat
apa, dan lagian saya yakin pasti nanti setelah itu tetep aja
masih ada yang nyanggah mengenai merek saya ini”
(wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013,
pukul 09.00 WIB)

Menurut pendapat responden yang terakhir, yaitu Ibu Khumaidah pemilik

home industry eggroll UD Khumaidah beliau mengatakan bahwa:

“Saya memang belum memakai nama merek yang benar mas,
yang penting sudah ada penanggung jawabnya yaitu UD
Khumaidah. Saya belum pernah mengikuti penyuluhan
tentang merek ini mas, lagiankan kalau tidak dekat dengan
orang Pemerintah produk kita juga sulit mendapat perhatian.
Saat ini memang saya belum punya merek dan takutnya nanti
saumpama sudah ada merek terus didaftarkan nantikan pasti
ada yang ganggu atau diprotes oleh merek lain yang sama
dan juga pasti biayanya mahal”(wawancara dilakukan pada
hari Minggu, tanggal 7 Juli 2013, pukul 19.00 WIB)
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Lima Informan di atas menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang

terjadi dalam pendaftaran merek yang mereka lalui. Hasil dari penelitian

menjelaskan kalau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek

pada home industry eggrollyang dialami pengusahanya yaitu :

1. Kurangnya wawasan para pengusaha home industry eggroll tentang

merek serta prosedur pendaftarannya.

2. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah

mengenai pentingnya HKI khususnya merek kepada para pengusaha

home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora.

3. Pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto khawatir biaya

yang dikeluarkan dalam pendaftaran merek mahal.

4. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama dan khawatir adanya

kesamaan namapada merek yang telah terdaftar.

4.1.7.2 Hambatan Pada Instansi Pemerintah yang Terkait Dalam Pendaftaran

Merek

Hambatan dalam pendaftaran suatu merek selain dialami oleh pihak

pemilik merek sendiri, dialami pula oleh Instansi Pemerintah yang menangani

masalah pendaftaran merek. Instansi Pemerintahan dalam penelitian ini yaitu

Dinperindagkop Kabupaten Blora, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Dinas

Koperasi dan UMKM, dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Ibu

Daeng dari Dinas Koperasi Kabupaten Blora menyatakan hambatan dalam

pendaftaran merek ini yaitu mengenai biaya pendaftaran yang sampai saat ini
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Pemerintah Kabupaten belum bisa membantu memfasilitasi dikarenakan

kurangnya anggaran. Masalah lain yaitu mengenai prosedur yang terlalu lama

sehingga para UKM malas untuk menunggu. Menurut Bapak Candra dari Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Semarang mengatakan masalah lain dalam

pendaftaran suatu merek yaitu:

“Sebetulnya ada kendala dalam pendaftaran merek ini,
kendalanya itu kalau merek kita daftarkan terus merek itu
ditolak, kendalanya UKM tidak mau mengganti nama
mereknya. Bila sudah masuk kas negara biaya tidak bisa
diambil lagi apabila UKM tidak mau mengganti nama
mereknya, apabila mau mengganti maka akan kami bantu”
(wawancara dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni
2013, pukul 09.30 WIB)

Menurut Ibu Henru Tinri beliau mengatakan kendala dalam pendaftaran

merek ini yaitu:

“Kendalanya itu dalam pendaftaran formulir merek itu sudah
ada, dan tergantung pinter-pinternya nama merek yang benar
dan tidak ada yang menggunakannya. Masalah lainnya, juga
masalah waktu yang cukup lama untuk mengetahui merek itu
sudah ada yang punya atau belum karena hal itu
membutuhkan waktu sekitar 12 bulan sendiri”(wawancara
dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, pukul 12.30
WIB)

Hambatan dalam pendaftaran merek juga disampaikan oleh Ibu Lista dari

Kanwil Hukum dan HAM, bahwa:

“Saya pernah ke Solo, ke UKM batik dan mereka bilang
kalau mereka tidak percaya terhadap pendaftaran,
pendaftaran HKI itu lama dan mahal. Sebenarnya yang
membuat mahal itu oknum dan tidak langsung ke Kanwil
Hukum dan HAM atau langsung ke Dirjen HKI . Mereka
melalui orang yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan
apa-apa dan mereka mematok pendaftaran merek yang hanya
enam ratus ribu, mereka disuruh membayar dua juta, dan hal
inilah yang membuat masyarakat tidak percaya pada
pendaftaran HKI. Selain itu juga kalau kita sosialisasi ke
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daerah-daerah dan sering ada masyarakat yang tingkat
pendidikannya rendah, dan mereka biasanya menginginkan
hal yang sederhana.” (wawancara dilakukan pada hari Rabu,
tanggal 26 Juni 2013, pukul 14.40 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lista menjelaskan bahwa yang

bermasalah dalam pendaftaran merek yaitu pemilik merek itu sendiri. Pemilik

merek tidak punya inisiatif sendiri untuk mendaftarkan merek dari produk

buatannya. Masalah tersebut mungkin dikarenakan kurangnya penyuluhan dan

sosialisasi tentang pengetahuan HKI di daerah-daerah. Masalah mengenai

penyuluhan di daerah ditambahi oleh Bapak Totok bagian UMKM

Dinperindagkop Kabupaten Blora yang menyatakan bahwa suatu penyuluhan

harus mendatangkan seorang tenaga ahli di bidang HKI, dan Pemerintah

Kabupaten Blora belum mempunyai tenaga ahli di bidang tersebut.

Hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwa memang kurangnya

penyuluhan dari Pemerintah Daerah mengenai HKI khusunya merek. Banyak

UKM yang tidak tahu terutama para pengusaha home industry eggroll di Ngroto

tentang pentingya merek dan prosedur pendaftarannya, walaupun  sebenarnya

produk mereka merupakan produk unggulan dan sudah dipasarkan ke banyak

daerah. Pemilik merek home industry eggroll di Ngroto kurang mendapatkan

pengetahuan tentang merek dikarenakan kurang adanya penyuluhan, sehingga

dapat menyebabkan merek produk mereka dapat didaftarakan terlebih dahulu oleh

orang lain.
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4.1.8 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pendaftaran Merek Pada Home

Industry Eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora

Suatu hambatan pasti ada solusi dan cara mengatasinya, sama halnya

dalam hambatan pendaftaran merek ada cara penyelesaian untuk mengatasi

hambatan tersebut. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran merek

di Kelurahan Ngroto yaitu mengenai perlunya penyuluhan di daerah. Ibu Daeng

dari Dinperindagkop Blora mengatakan bahwa:

“ Ini nanti gini, setelah saya kemarin diklat HKI tapi belum
selesai, teknisnya nanti InsyaAllah bulan Agustus di Bogor,
kemarin itu baru teori-teorinya dan kalau setelah itu selesai
tahun 2014 saya sudah merencanakan untuk memfasilitasi
terutama dengan sosialisasi HKI di UKMnya, kita sih
membuat program untuk penyuluhan HKI dan semoga nanti
diizinkan”(wawancara dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 14
Juni 2013, pukul 08.30 WIB)

Menurut Bapak Candra Purnama menanggapi masalah penyuluhan ini

beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menyelesaikan masalah mengenai pendaftaran merek
yang dihadapi para UKM di daerah terutama Kabupaten
Blora, sebaiknya sering-sering diadakan penyuluhan dan
sosialisasi. Kami dari Dinas Koperasi Provinsi siap
memberikan bantuan atau datang ke daerah untuk
memberikan penyuluhan apabila dari Dinperindagkop Blora
sendiri meminta dan menghubungi kami”(wawancara
dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2013, pukul
09.30 WIB).

Disperindag yang dalam wawancara ini diwakili oleh Ibu Henru Tinri

mengatakan bahwa:

“Mengenai penyuluhan dan sosialisasi kita memanggil 35
kota dan dikumpulkan ke Provinsi, kita tidak ke daerah
karena kegiatan HKI hanya dua kali dalam setahun untuk
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35kota termasuk Blora. Diharapkan jatah untuk Blora
mengejar pendaftaran ini karena pada tahun ini kita memberi
jatah pendaftaran 3 merek dan satu hak cipta, dan tiap tahun
jatah berbeda karena disesuaikan dengan anggaran”
(wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013,
pukul 12.30 WIB)

Penjelasan dari 3 informan tersebut menerangkan bahwa penyuluhan

sebenarnya selalu ada dan apabila mau mengadakan di daerah dari Dinas Koperasi

Provinsi Jawa Tengah siap membantu. Mengenai tenaga ahli yang akan

menangani masalah HKI khusunya merek Ibu Daeng berencana akan selalu

mengadakan sosialisasi dan penyuluhan setelah diklat mengenai HKI di Bogor

selesai. Penyuluhan dan sosisalisasi di daerah bertujuan agar setiap masyarakat

khusunya para UKM termasuk pengusaha home industry eggroll di Ngroto tahu

tentang pentingnya merek dan prosedur pendaftarannya.

Penyelesain hambatan dan masalah tidak hanya mengenai penyuluhan,

masalah kemudahan tentang pendaftaran merek pada home industry eggroll serta

biaya pengurusannya dapat dipermudah. Suatu merek apabila akan didaftarkan

tidak perlu mengajukan langsung ke Dirjen HKI di Tangerang dikarenakan telah

ada Kanwil Hukum dan HAM sebagai perwakilannya di setiap provinsi. Kanwil

Hukum dan HAM telah mempunyai kerjasama dengan berbagai instansi

Pemerintahan seperti:

1. Sekolah

2. Perguruan Tinggi

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4. Dinas Koperasi dan UMKM

5. Lembaga Pemasyarakatan
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4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Pendaftaran Merek Pada Home Industry Eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Dunia industri saat ini berkembang dengan cepat dan pesat, kemajuan

teknologi juga mempengaruhi kemajuan tersebut di era globalisasi. Termasuk di

Indonesia, banyak industri yang muncul khususnya home industry atau industri

rumah tangga yang dibangun oleh UKM dalam menopang perekonomian di

Indonesia. Suatu industri atau usaha pasti menghasilkan sebuah produk dagang

atau jasa. Produk dagang atau jasa tersebut pasti mempunyai nama sendiri yang

disebut merek. Pengertian merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 15

Tahun 2001 yaitu:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasidari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataujasa”.
Penelitian ini membahas tentang merek suatu produk, yaitu tentang

merek dari para pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang selama ini produk merek telah

dipasarkan ke berbagai tempat dan mengikuti berbagai pameran UKM. Produk

eggroll di Kelurahan Ngroto mempunyai nama merek yang bermacam-macam

beberapa di antaranya yaitu Ngudi Roso, Rendra Jaya, dan Mekar Jaya, Donna,

dan eggroll waluh UD. Khumaidah.

Peneliti di dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris

yang dalam pelaksanaannya murni melalui hasil wawancara. Wawancara dalam

penelitian ini meliputi beberapa informan dan responden. Hasil dari wawancara
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terhadap responden yaitu para pengusaha home industry eggroll di Kelurahan

Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang telah diolah  dapat dilihat dalam

tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Data hasil wawancara pengusaha home industry eggroll

Merek Implementasi Pendaftaran Merek
Ngudi Roso 1. Merek belum didaftarkan

2. Belum mengetahui prosedur permohonan pendaftaran
merek

Rendra Jaya 1. Sudah tahu tentang pentingnya suatu pendaftaran
2. Merek dalam proses pendaftaran
3. Permohonan pendaftaran merek melalui Disperindag

Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Dinperindagkop
Kabupaten Blora dalam pengurusan berkas dan syarat-
syarat permohonan pendaftaran

Mekar Jaya 1. Merek belum didaftarkan
2. Belum mengetahui tentang pentingnya suatu pendaftaran

merek
3. Belum berniat mendaftarkan merek dan ingin

mengembangkan usaha terlebih dahulu

Eggroll UD
Khumaidah

1. Belum mempunyai nama merek sendiri pada produk
eggroll

2. Belum mengetahui tentang pentingnya pemberian nama
merek pada suatu produk dagang

Donna 1. Merek dalam proses pendaftaran
2. Pengajuan permohonan pendaftaran langsung ke Dirjen

HKI di Tangerang
3. Sudah mengetahui tentang prosedur pendaftaran
4. Tidak mau mengajukan permohonan melalui dinas

Pemerintah dikarenakan tidak mau menunggu giliran
terlalu lama

Sumber : Data yang telah diolah dari pengusaha home industry eggroll

Hasil penelitian dari informan dalam penelitian ini telah diolah dan

dianalisis secara singkat. Data dari para informan dapat dilihat dalam tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Data hasil wawancara kepada informan penelitian

Instansi Pemerintah Implementasi Pendaftaran Merek

Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
(Dinperindagkop)
Kabupaten Blora

1. Menyeleksi suatu merek produk dari UKM
untuk didaftarkan

2. Membantu UKM mengurus berkas dan syarat-
syarat permohonan pendaftaran merek

3. Menyerahkan permohonan pendaftaran merek
ke Disperindag

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
(Disperindag) Provinsi
Jawa Tengah

1. Mengoreksi ulang permohonan pendaftaran
merek UKM dari setiap daerah

2. Mengecek merek yang telah terdaftar
3. Mengirim permohonan pendaftaran ke Kanwil

Hukum dan HAM
4. Memfasilitasi UKM dalam pedaftaran merek

Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa
Tengah

1. Menerima permohonan pendaftaran suatu
merek

2. Memfasilitasi pendaftaran merek pada suatu
UKM

Kanwil Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Tengah

1.Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang
HKI

2.Menerima permohonan pendaftaran merek
3.Mengirim permohonan pendaftaran merek ke

Dirjen HKI di Tangerang
4.Memberikan perlindungan hukum pada merek

yang terdaftar

Sumber : Data informan yang telah diolah

Merek eggroll Rendra Jaya dan Donna saat ini dalam proses pendaftaran

merek dan dalam pendaftaran merek ini melalui berbagai proses dan prosedur.

Prosedur pendaftaran untuk sebuah UKM dapat melewati suatu instansi

Pemerintahan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti produk eggroll

dari Rendra Jaya. Pemilik merek juga bisa langsung ke Dirjen HKI di Tangerang

untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, apabila mereka tidak mau

menunggu antrian dalam bantuan pengurusan oleh dinas Pemerintah seperti merek

eggroll Donna.



67

Pendaftaran produk eggroll merek Rendra Jayadibantu oleh

Dinperindagkop Kabupaten Blora dalam menangani kelengkapan surat-surat yang

akan dikirim kembali ke Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Kelengkapan surat-

surat yang tadi telah diseleksi di Dinperindagkop Kabupaten kemudian akan di

koreksi lagi oleh Disperindag Kabupaten Blora, apabila masih salah mungkin

akan dikembalikan lagi lewat Dinperindagkop. Disperindag Provinsi tidak secara

langsung memberikan suatu pengarahan atau menghubungi langsung dari pihak

UKM dikarenakan saat ini suatu daerah telah memiliki otonomi daerahnya

masing-masing, sehingga dapat mengatur daerahnya sendiri.

Proses dari pendaftaran merek produk eggroll merek Rendra Jaya telah

sampai ke Dinas Koperasi Provinsi dan telah dikirim ke Kanwil Hukum dan HAM

Provinsi Jawa Tengah seperti yang dikatakan oleh Ibu Henru Tinri dari

Disperindag Provinsi, bahwa:

”Kalau permohonan merek dari eggroll Rendra Jaya telah
dikirim akhir tahun kemarin, berarti permohonan
pendaftarannya kita telah kirim ke Kanwil Hukum dan HAM
sekitar bulan Maret kalau tidak bulan April. Soalnya saya
juga pernah tahu tentang merek Rendra Jaya ini, tapi tidak
tahu itu produk apa dan darimana, soalnyakan merek dan hak
cipta yang kita daftarkan banyak mas dari banyak daerah
juga, jadi bergilir dikirimkan ke Kanwil Hukum dan HAM
setelah semuanya terkumpul” (wawancara dilakukan pada
hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, pukul 12.30 WIB)

Penjelasan di atas menegaskan kalau memang produk dari Rendra Jaya

telah dalam proses pendaftaran dan membutuhkan waktu yang lama untuk

mendapatkan suatu sertifikat merek dari Dirjen HKI. Sertifikat ini berguna

sebagai tanda bukti bahwa merek tersebut telah terdaftar dan tidak akan bisa orang

lain menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek.Pendaftaran
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merek di Indonesia menganut sistem kontitutif dengan prinsip first to file yaitu

apabila merek telah didaftarkan oleh seseorang, maka orang lain tidak bisa

menggunakan merek tersebut lagi walaupun dia telah menggunakan merek

tersebut lebih dahulu. Diharapkan merek Rendra Jaya dan Donna belum ada yang

mendaftarkan sehingga dapat mempermudah home industry eggroll ini untuk

memasarkan produknya lebih luas lagi.

Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum yang saat

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang

merupakan hasil pembaharuan dari Undang-Undang Merek lama yaitu UU No. 19

Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Pada era perdagangan global saat ini,

peranan merek menjadi sangat penting dan mahal khusunya merek eggroll dari

Kelurahan Ngroto yaang saat ini pemasarannya telah mencapai tingkat nasional.

Merek bukan hanya sebuah nama yang hanya tercantum di suatu

kemasan produk dagang eggroll saja, tetapi juga mencerminkan harga diri dari

home industry, pengalaman home industry tersebut, dan jaminan mutu atas produk

barang / jasa yang dihasilkan oleh suatu home industry yang dalam penelitian ini

adalah eggroll waluh, produksi dari home industry di Kelurahan Ngroto,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Merek juga dapat mencerminkan tingkat

kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa.

Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan. Banyak produk

dari lain daerah seperti Jogja yang telah meniru eggroll dari waluh ini sehingga

pemilik merek dari Rendra Jaya berinisiatif untuk mendaftarkan mereknya

tersebut, karena takut ditiru dan dapat merugikan pemilik merek. Alasan tersebut
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yang juga melatar belakangi pemilik merek Donna untuk mendaftarkan mereknya

langsung ke Dirjen HKI agar dapat lebih dikenal luas oleh publik setelah merek

tersebut terdaftar.

Merek yang akan didaftarkan juga harus sesuai dengan daftar kelas

barang dan jasa yang telah tertera di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993. Sesuai dengan Lampiran Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 produk eggroll waluh dari

Ngroto hanya termasuk dalam daftar kelas barang nomor 30 (tiga puluh) yang

berupa:

Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan
sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-
kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi / bubuk pengembang
roti/kue; garam, moster.; cuka / saus-saus (bumbu-bumbu) / rempah
rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

Suatu merek terdaftar yang telah terkenal dapat mendatangkan banyak

keuntungan finansial bagi pemilik merek atau pengusaha home industry.

Berdasarkan alasan-alasan ini maka perlindungan hukum terhadap hak merek

untuk home industry eggroll di Kelurahan Ngroto sangat dibutuhkan karena hal-

hal seperti berikut:

1. Menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik

merek, atau pemegang hak merek

2. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek,

sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak

atas merek eggroll tersebut
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3. Memberi manfaat bagi pengusaha eggroll lain di Kelurahan Ngroto,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yaitu agar para pengusaha home

industry lain seperti merek Ngudi Roso, Mekar Jaya, dan eggroll

waluh UD. Khumaidah terdorong untuk membuat dan mengurus

pendaftaran merek usaha mereka.

Merek yang telah didaftarkan pasti tetap menemui beberapa masalah,

seperti penggunaan nama merek terdaftar oleh pihak lain yang sebenarnya lebih

dahulu memakai merek tersebut tetapi belum didaftarkan. Perihal seperti itu

berarti telah masuk dalam pelanggaran suatu merek, asal merek yang melanggar

tersebut sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya pada merek

yang telah terdaftar.

Pelanggaran suatu merek dapat terjadi apabila ada penggunaan nama

merek yang sama pada suatu produk dengan merek yang telah terdaftar.

Permohonan pendaftaran merek tersebut dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal

HKI sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut:
a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan Merek milik pihak lain yang sudah  terdaftar lebih dahulu
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

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 keseluruhannya
dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
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Bukan hanya kelas barang yang sama, pelanggaran bisa terjadi pada kelas

barang yang tidak sejenis dan diatur dalam Bab 2 Pasal 6 Undang-Undang Merek

Nomor 15 Tahun 2001 yaitu :

(2) Ketentuan sebagaimana 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.

Pelanggaran merek yang kemungkinan terjadi pada suatu UKM atau

dalam penelitian ini terhadap merek pada home industry eggroll di Kelurahan

Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Setelah merek dagang home industry

eggroll di Ngroto telah terdaftar seperti Rendra Jaya dan Donna, dan kemudian

terjadi pelanggaran maka dari pihak pemilik merek tersebut dapat mengajukan

surat permohonan tentang pelanggaran merek kepada Dirjen HKI langsung atau

lewat Kanwil Hukum dan HAM Provinsi. Dirjen HKI akan melakukan penyidikan

langsung setelah adanya aduan sesuai yang tertera di Undang-Undang Merek

Pasal 39 Bab XIII  tentang Penyidikan yaitu:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Merek
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang

diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan
aduan tersebut pada huruf a

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen
lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
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barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang Merek dan

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan
mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selesai penyidikan dan dinyatakan benar bahwa merek tersebut

melanggar suatu merek, maka pihak Dirjen HKI yang dibantu oleh Kawil Hukum

dan HAM Provinsi akan melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Niaga. Dirjen

HKI serta Kanwil Hukum dan HAM akan menerjunkan wakilnya yang akan

menjadi saksi ahli di dalam acara pengadilan pelanggaran merek. Laporan ke

pengadilan Niaga menyesuaikan tempat atau domisili pemilik merek yang telah

dilanggar untuk mempermudah dalam mengurus dan ikut serta dalam acara

pengadilan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek, maka

pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 90,

91, 92, 93, 94, dan 95.

4.2.2 Hambatan Dalam Pendaftaran Merek Pada Home Industry Eggroll di

Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Hasil penelitian penulis diatas telah menjelaskan tentang pendaftaran

merek pada home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora. Pendaftaran merek pada home industry eggroll tersebut
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menimbulkan suatu permasalahan dan hambatan sesuai dengan data yang telah

diolah di atas. Hambatan tersebut datang dari pihak pemilik merek eggroll dan

dari instansi Pemerintahan yang mengurus pendaftaran merek.

4.2.2.1 Hambatan Pada Pengusaha Home Industry Eggroll di Kelurahan

Ngroto

Hambatan banyak terjadi pada pengusaha home industry eggrolldi

Kelurahan Ngroto, sehingga peneliti telah membuat data hasil wawancara yang

telah dianalisis dan diolah seperti pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Data hasil wawancara hambatan pendaftaran merek pada

pengusaha home industry eggroll

Merek Hambatan Dalam Pendaftaran Merek
Ngudi Roso 1. Belum mengetahui tentang proses pendaftaran merek

2. Belum pernah mengikuti penyuluhan tentang HKI
khususnya merek

3. Khawatir biaya pendaftaran suatu merek mahal
Rendra Jaya 1. Proses pendaftaran terlalu lama

2. Khawatir adanya kesamaan nama merek
Mekar Jaya 1. Belum mengetahui tentang fungsi dan proses pendaftaran

merek
2. Belum pernah mengikuti penyuluhan tentang HKI

khususnya merek
3. Khawatir biaya pendaftaran merek mahal
4. Menganggap pendaftaran merek belum terlalu penting

Eggroll UD
Khumaidah

1. Belum mengetahui tentang fungsi dan proses pendaftaran
merek

2. Menganggap kurang pentingnya nama merek pada produk
eggroll buatannya

3. Belum pernah mengikuti penyuluhan tentang HKI
khususnya merek

4. Takut biaya pendaftaran merek mahal

Donna 1. Proses pendaftaran merek terlalu lama
2. Biaya pendaftaran yang mahal
3. Khawatir adanya kesamaan nama merek

Sumber : Data yang telah diolah dari pengusaha home industry eggroll
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Data di atas merupakan hasil penelitian melalui wawancara yang telah

diolah oleh peneliti. Sesuai dengan data di atas maka dapat dijelaskan mengenai

hambatan yang terjadi pada pengusaha home industry eggroll yaitu:

1. Kurangnya wawasan para pengusaha home industry eggroll tentang merek

serta prosedur pendaftarannya.

Para pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan

Cepu, Kabupaten Blora banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya

suatu pendaftaran merek serta prosedur dalam mendaftarkannya. Salah satu

dari pengusaha home industryeggroll dari UD. Khumaidah bahkan belum

mempunyai nama merek sendiri dan hanya menggunakan nama ”eggroll

waluh” di atas kemasan produk eggrollnya. Ibu Khumaidah pemilik dari home

industry eggroll tersebut beranggapan bahwa merek tidak terlalu penting dan

dalam pemasarannya hanya mengandalkan Usaha Dagang miliknya sebagai

penanggung jawab dalam pemasaran produknya. Kurangnya pengetahuan

tentang pendaftaran merek juga disampaikan olehIbu Wiji selaku pemilik

produk eggroll Mekar Jaya, beliau dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Saya belum tahu mas tentang fungsi serta tujuan dari
pendaftaran merek, setahu saya ya agar produk mekar jaya ini
bisa dikenal dan saya memberi nama mekar jaya ini agar
mudah diingat dan bisa mekar dan berkembang mas. Selain
itu saya belum tahu mas, soalnya kemarin saya daftar ke
Dinperindag Blora ya tentang pendaftaran UKM dan
mendapat bantuan modal dari Pemerintah”

Penjelasan di atas menerangkan bahwa memang benar bahwa masih ada

pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang belum tahu betul

tentang pentingnya suatu pendaftaran merek. Suatu pendaftaran merek
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sebenarnya penting bagi produk mereka, karena takutnya nanti kalau produk

mereka telah bertambah sukses dan laris tapi ternyata merek mereka tersebut

telah didaftarkan oleh orang lain. Hal ini menyebabkan merek mereka dapat

dituntut oleh pemilik merek yang telah mendaftarkan merek tersebut, dan

mereka dapat diancam hukuman pidana serta disuruh mengganti nama merek

dari produk mereka yang telah terlanjur terkenal.

2. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah mengenai

pentingnya HKI khususnya merek kepada para pengusaha home industry

eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Sistem Pemerintahan daerah saat ini telah bersifat otonom sehingga suatu

daerah bisa mengatur daerahnya sendiri. Sebagai daerah otonom, Pemerintah

Kabupaten Blora belum bisa mengadakan suatu penyuluhan sendiri di

Kabupaten dikarenakan kurangnya biaya serta belum adanya tenaga ahli di

bidang HKI khusunya merek. Saat ini baru Ibu Daeng dari Dinperindagkop

Blora yang sedang merintis serta ikut diklat dan pelatihan tentang HKI.

Diharapkan kedepannya nanti akan ada seorang tenaga ahli di bidang HKI

supaya dapat diadakan dengan mudah suatu penyuluhan dan sosialisasi tentang

HKI, khususnya merek serta dapat lebih menghemat pengeluaran dana

Pemerintah.

3. Pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto khawatir biaya yang

dikeluarkan dalam pendaftaran merek mahal

Biaya atau tarif pendaftaran HKI khususnya tentang merek memang

memerlukan dana yang tidak sedikit. Pengusaha home industry eggroll
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khawatir kalau nanti merek mereka didaftarkan maka akan terkena biaya yang

mahal seperti dalam pengurusan izin PIRT dan SIUP. Kekhawatiran mereka

wajar, dikarenakan usaha mereka merupakan suatu usaha rumah tangga kecil

menengah. Mereka memulai usaha eggroll ini menggunakan modal yang tidak

terlalu besar sehingga apabila didaftarkan mereka tidak dapat mencari modal

usaha lagi dan modal mereka akan banyak terkuras untuk pendaftaran merek.

4. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama dan khawatir adanya kesamaan

nama pada merek yang telah terdaftar.

Jangka waktu pendaftaran suatu merek memerlukan waktu sekitar dua

tahun untuk mendapatkan sertifikat merek. Prosedur yang lama ini membuat

para UKM khususnya para pengusaha home industry eggroll di Kelurahan

Ngroto tidak sabar. Masalah akan mucul lagi apabila ternyata setelah

pemeriksaan substantif dan ada masalah, maka permohonan pendaftaran akan

dikembalikan seperti yang tertera pada Pasal 18, 19, dan 20 Bab IV Bagian

Pertama Tentang Pemeriksaan Substantif yang berbunyi:

Pasal 18:
(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap
Permohonan.

(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada
Direktorat Jenderal.

(2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan
diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri
berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
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(3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping
hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 20:
(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif

bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas
persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan
dalam Berita Resmi Merek.

(2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif
bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas
persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan
alasannya.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan
keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.

(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan
keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan
Permohonan tersebut.

(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan
atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima,
atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan
dalam Berita Resmi Merek.

(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan
atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat
diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan
tentang penolakan Permohonan tersebut.

(7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau
Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

(8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah
dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik
kembali.

4.1.7.2 Hambatan Pada Instansi Pemerintah yang Terkait Dalam Pendaftaran
Merek

Instansi Pemerintah dalam menangani suatu pendaftaran merek pada

UKM mengalami beberapa kendala dan hambatan. Peneliti dalam penelitian ini

telah membuat data hasil penelitian yang telah diolah sesuai dengan hasil
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wawancara pada Instansi Pemerintah dan dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Data hasil wawancara informan mengenai hambatan

pendaftaran merek

Instansi Pemerintah Hambatan Pendaftaran Merek

Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
(Dinperindagkop)
Kabupaten Blora

1. Belum pernah mengadakan penyuluhan di daerah
Kabupaten Blora

2. Tidak adanya tenaga ahli di bidang HKI
3. Kurangnya anggaran dalam mengadakan

penyuluhan dan memfasilitasi pendaftaran merek
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
(Disperindag) Provinsi
Jawa Tengah

1. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi terhadap
para UKM di setiap daerah

2. Anggaran dana untuk pendaftaran merek terbatas
3. Pendaftaran merek dilakukan bertahap dengan

jangka waktu yang cukup lama

Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa
Tengah

1. Kurangnya kreatifitas para pendaftar merek
untuk membuat nama merek produk mereka

2. Para pendaftar merek malas dan banyak yang
tidak mau mengganti nama merek yang sama

Kanwil Hukum dan
HAM Provinsi Jawa
Tengah

1.Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang
merek kepada UKM di daerah-daerah

2.Tidak mempunyai daftar nama merek yang telah
terdaftar sebelumnya

Sumber : Data reponden yang telah diolah

Hambatan dari hasil data penelitian yang telah diolah tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah

Kabupaten Blora

Dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora

khususnya pada Dinperindagkop sangat kurang. Anggaran yang dipergunakan

untuk suatu penyuluhan dan sosialisasi dalam bidang HKI khusunya merek

belum ada. Kekurangan dalam masalah dana ini ditambah lagi masalah yaitu
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belum adanya tenaga ahli yang benar-benar tahu dalam bidang HKI khususnya

merek. Tenaga ahli ini dibutuhkan untuk mempermudah Pemerintah

Kabupaten Blora dalam melakukan penyuluhan dan dapat menekan

pengeluaran dana daripada harus mendatangkan tenaga ahli atau pembicara

dari luar daerah.

2. UKM kurang mempunyai inisiatif untuk mendaftarkan merek dan malas

merubah nama merek apabila terjadi kesamaan nama dalam suatu pendaftaran.

Banyak UKM yang telah mempunyai berbagai merek produk dan

pemasarannya telah menjangkau banyak daerah tetapi mereka masih malas dan

tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mendaftarkan mereknya. Pendaftaran

merek ini sebenarnya penting untuk produk dagang merek agar lebih dikenal

oleh publik. Para UKM malas untuk mendaftarkan nama merek mereka karena

mereka beranggapan bahwa merek produk mereka tidak didaftarkan saja sudah

laris dan banyak peminatnya.

Ada pula beberapa UKM atau home industry yang telah mengajukan

permohonan pendaftaran merek mereka, tapi setelah merek itu telah melalui

pemeriksaan di Dirjen HKI dan ternyata ada kesamaan nama merek maka

merek tersebut diminta untuk dirubah agar tidak terjadi kesamaan. Masalah

perubahan nama merek ini, banyak UKM atau home industry yang tidak mau

merubah nama merek mereka. UKM tersebut menganggap bahwa merek

mereka sudah terkenal dan dipasarkan berbagai daerah, sehingga kalau nama

produk mereka dirubah maka hasil penjualan produk mereka akan berkurang.
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3. Jangka waktu pendaftaran merek semakin lama apabila melalui bantuan dari

Pemerintah dan dinas terkait.

Pendaftaran suatu merek akan bertambah lama apabila para pengusaha

home industry eggroll atau UKM mendaftarkan mereknya melalui Pemerintah

atau dinas terkait. Jangka waktu pendaftaran bertambah lama dikarenakan para

pemilik merek harus mengajukan permohonan dulu ke Dinperindagkop

Kabupaten dan setelah disetujui akan diajukan lagi ke Disperindag Provinsi.

Disperindag Provinsi tidak langsung mendaftarkan merek tersebut tetapi masih

menunggu sampai semua permohonan pendaftaran merek setiap daerah

terkumpul.

Pendaftaran merek tidak langsung serentak semua didaftarkan tetapi

dalam beberapa tahap sehingga akan menambah lamanya jangka waktu

pendaftaran. Disperindag tidak langsung mendaftarkan permohonan merek

tersebut langsung ke Dirjen HKI tetapi melalui Kanwil Hukum dan HAM

Provinsi. Pendaftaran ke Dirjen HKI akan dilakukan oleh Kanwil Hukum dan

HAM Provinsi apabila syarat-syarat dalam permohonan pendaftaran merek

telah lengkap.

Permohonan akan sertifikat merek baru akan diproses oleh Dirjen HKI di

Tangerang. Proses pembuatan sertifikat merek tersebut menghabiskan waktu

sekitar 2 (dua) tahun. Jangka waktu dalam pembuatan sertifikat merek akan

bertambah lama lagi apabila merek yang diajukan permohonannya ternyata

telah terdaftar dan pemilik merek wajib mengganti nama merek produk

mereka, apabila mereka masih ingin melanjutkan proses pendaftaran merek.
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4.2.3 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pendaftaran Merek Pada Home

Industry Eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora

Hambatan yang terjadi pada suatu pendaftaran merek pada home industry

eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dapat diatasi

sesuai dengan hasil penelitian. Peneliti telah membuat data hasil wawancara

mengenai cara mengatasi hambatan pada pendaftaran merek dan dapat dilihat

pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Data hasil wawancara informan mengenai cara penyelesaian

hambatan pendaftaran merek

Instansi
Pemerintah

Solusi dan Cara Menyelesaikan Hambatan

Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
(Dinperindagkop)
Kabupaten Blora

1. Mempunyai tenaga ahli tentang HKI sebagai
pembicara dalam suatu penyuluhan

2. Mengadakan Penyuluhan tentang HKI khususnya
merek

3. Selalu berkomunikasi dengan Instansi Pemerintahan
lain di Provinsi yang menangani pendaftaran HKI

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
(Disperindag)
Provinsi Jawa
Tengah

1. Sering mengadakan penyuluhan tentang HKI
2. Mengundang lebih banyak UKM dari setiap daerah

untuk mengikuti penyuluhan
3. Mengecek dan memantau secara terus menerus

merek yang telah terdaftar

Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi
Jawa Tengah

1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang
pendaftaran merek

2. Melakukan komunikasi dengan Instansi
Pemerintahan lain terkait dalam masalah pendaftaran
HKI
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Kanwil Hukum dan
HAM Provinsi Jawa
Tengah

1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang
pendaftaran HKI

2. Menghubungi Dirjen HKI terlebih dahulu apabila
ada permohonan pendaftaran  HKI khususnya merek

Sumber : Data reponden yang telah diolah

Sesuai data di atas, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk

mengatasi hambatan tersebut yaitu:

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi di Daerah Kabupaten Blora

Kurangnya pengetahuan para UKM dan pengusaha home industry

eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dikarenakan

kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah

Daerah khususnya Dinperindagkop Kabupaten Blora yang menjadi pembina

dari UKM atau home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora saat ini sedang merintis salah satu pegawainya yaitu Ibu

Daeng untuk melaksanakan diklat dan pelatihan tentang Hak Kekayaan

Intelektual di Bogor. Setelah Ibu Daeng menyelesaikan diklatnya, Ibu Daeng

akan menjadi tenaga ahli di Dinperindagkop Kabupaten Blora yang akan

mengurusi permasalahan tentang HKI khususnya merek.

Diharapkan setelah adanya tenaga ahli maka akan sering diadakan

penyuluhan dan sosialisasi di daerah, sehingga para UKM khususnya home

industry eggroll di Kelurahan Ngroto mengerti tentang pentingnya pendaftaran

merek. Penyuluhan ini akan membuat para UKM lebih kreatif dalam membuat

suatu nama merek buat produk mereka agar tidak sama dan ditiru oleh pihak

lain serta mempermudah dalam pemasaran produk mereka agar dapat lebih

dikenal oleh publik.
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2. Fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran HKI dariPemerintah Daerah

khususnya di    bidang merek

Pembiayaan pendaftaran merek bagi home industry eggroll di Kelurahan

Ngroto sebagai UKM binaan dari Pemerintah, maka semua biaya dan

pengurusan untuk mendapatkan sertifikat merek akan ditanggung semua oleh

Pemerintah. Sesuai dengan keputusan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual Nomor HKI-09.07.03.01, bahwa pihak dari Dirjen HKI

memberikan bantuan insentif kepada instansi Pemerintahan untuk pendaftaran

HKI. Pemberian insentif ditujukan kepada:

a. Sekolah, dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Karya siswa atau guru sekolah negeri maupun swasta.

2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan

Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

3) Dihasilkan atas nama sekolah tersebut, atau perorangan yang

merupakan warga sekolah.

4) Permohonan diajukan oleh pimpinan sekolah yang

bersangkutan.

5) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak

manapun.

6) Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak

kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
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b. Perguruan Tinggi, dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Karya mahasiswa atau dosen perguruan tinggi negeri maupun

swasta.

2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan

Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

3) Permohonan diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang

bersangkutan.

4) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak

manapun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang

ditandatangani di atas materai.

5) Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak

kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.

c. Usaha Mikro dan Usaha kecil dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Membawa surat pernyataan yang menyatakan sebagai usaha

mikro, kecil dan menengah yang dibubuhi materai secukupnya.

2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan

Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

3) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak

manapun.

4) Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak

kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
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5) Surat pengantar yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM, jika pengajuan permohonan melalui Kantor

Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM.

6) Surat rekomendasi yang berasal dari Kementerian/ Dinas, jika

permohonan berasal dari Kementerian/ Dinas.

d. Warga binaan pemasyarakatan dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Membawa bukti sebagai warga binaan.

2) Membawa rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan

yang bersangkutan.

3) Karya tersebut dikomersialkan dengan pengawasan dari lapas

tersebut.

4) Lembaga pemasyarakatan adalah pihak yang menjadi pemegang

hak, kecuali ada perjanjian khusus dengan penghasil kreasi

tersebut.

5) Memenuhi kriteria perlindungan HKI.

6) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan

Undang-Undang di bidang HKI.

Semua instansi Pemerintahan di atas telah bekerja sama dengan Dirjen

HKI untuk pendaftaran merek. Pembiayaan untuk suatu pendaftaran merek

khususnya para UKM atau home industry tidak akan dikenai biaya apabila

mereka memang mengajukan permohonannya lewat Dinas terkait dan telah

memenuhi syarat-syarat dalam pendaftaran merek seperti yang telah dijelaskan

di atas.
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3. Memberikan pengarahan kepada para UKM atau pemilik merek untuk melihat

web Dirjen HKI lewat internet, sebelum mereka mendaftarkan merek poduk

dagang mereka

Pemerintah daerah atau dinas terkait seharusnya memberitahukan cara

cepat untuk mengetahui suatu merek telah terdaftar atau belum kepada para

UKM atau pemilik merek, dengan melihat ke web www.dgip.go.id sebelum

mendaftarkan merek dagang mereka. Melihat nama merek yang telah terdaftar

bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah kesamaan nama merek yang

akan didaftarakan, daripada langsung mendaftarkan terus menunggu waktu

yang lama dalam pemeriksaan substantif yang memerlukan waktu minimal 9

(sembilan) bulan.

Pengecekan di web Dirjen HKI juga tergantung dengan koneksi internet dan

pemasukan data dari pusat, karena bisa saja waktu merek dari suatu produk dicek

di sana tidak ada namun keesokan harinya merek tersebut telah masuk dalam

proses pendaftaran. Mencegah hal tersebut Kanwil Hukum dan HAM Provinsi

maupun instansi terkait mengenai masalah pendaftaran HKI atau merek selalu

melakukan hubungan dan meminta konfirmasi langsung dari pihak Dirjen HKI

mengenai merek yang akan didaftarkan sudah masuk dan diproses di sana atau

belum.

www.dgip.go.id


BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk

membuat simpulan dan saran, adapun simpulan dan saran tersebut dapat penulis

sampaikan sebagai berikut:

5.1. Simpulan

Dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat

ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan

Cepu, Kabupaten Blora sampai sekarang masih banyak yang belum

mempunyai rencana untuk mendaftarakan merek dagang produk

eggroll mereka sehingga merek dari produk dagang merek belum

mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah.

2. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek pada home industry

eggroll di Kelurahan Ngroto yaitu:

a. Kurangnya wawasan para pengusaha home industry eggroll

tentang merek serta prosedur pendaftarannya;

b. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah

Daerah;

c. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama;

d. Khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal;
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e. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI

di Pemerintah Kabupaten Blora;

f. UKM kurang mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk

membuat nama merek dan mendaftarkannya;

g. Jangka waktu pendaftaran merek semakin lama apabila

melalui bantuan dari Pemerintah dan dinas terkait.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek dapat dilakukan

oleh para pelaku usaha dan Pemerintah yaitu:

a. Pelaku usaha:

1. Mengikuti berbagai penyuluhan dan sosialisasi tentang

HKI

2. Membuat nama merek yang lebih kreatif

3. Mengecek merek yang telah terdaftar terlebih dahulu web

Dirjen HKI apabila berencana mengajukan permohonan

pendaftaran merek

b. Pemerintah:

1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi di setiap

Kabupaten

2. Memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran

merek
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5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan

sebagai berikut:

1. Para pengusaha home industry eggroll diharapkan mempunyai inisiatif

serta aktif untuk mendaftarkan merek dagang produk mereka.

2. Diharapkan para pengusaha eggroll mempunyai kesadaran untuk

segera mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan perlindungan

hukum dari Pemerintah.

3. Pemilik merek dagang diharapkan lebih kreatif dalam pembuatan

nama merek mereka agar tidak terjadi kesamaan nama merek.

4. Dinas Pemerintah diharapkan selalu memberikan penyuluhan dan

sosialisasi tentang HKI khususnya merek secara intensif kepada para

UKM dan pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto

5. Diharapkan Pemerintah selalu aktif dan terjun langsung ke lapangan

untuk melihat perkembangan usaha para UKM dan memberikan

pengarahan langsung tentang merek.

6. Harus ada tindak lanjut dari Pemerintah setelah mereka mengadakan

penyuluhan dan sosialisasi tentang HKI  kepada para UKM khususnya

pengusaha home industry eggroll di Ngroto

7. Diharapkan dengan semakin majunya teknologi dan informasi pada

zaman sekarang, para pengusaha home industry eggroll di Kelurahan

Ngroto mendapat informasi dan pengetahuan tentang merek.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 50229
Telpon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

INSTRUMEN WAWANCARA

Pengusaha Home Industry Eggroll Waluhdi Kelurahan Ngroto

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK

PERLINDUNGAN HUKUM PADA HOME INDUSTRY EGGROLL DI

KELURAHAN NGROTO KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

No Telp/Hp :

mailto:fh_unnes@yahoo.co.id


Pertanyaan:

1. Usaha industry eggroll anda telah berdiri sejak kapan?

2. Apa arti dari merek saudara?

3. Seberapa pentingkah merek buat usaha saudara sebagai pemilik merek produk

eggroll?

4. Apakah saudara tahu tentang fungsi merek eggroll bagi produk saudara?

5. Apakah saudara punya rencana untuk mendaftarkan merek saudara untuk

mendapatkan perlindungan hukum?

6. Apakah saudara sudah tahu tentang bagaimana prosedur dan cara pendaftaran

merek bagi merek eggroll saudara?

7. Apa sajakah hambatan yag saudara alami dalam pendaftaran merek ini?

8. Apakah pemerintah daerah sendiri pernah memberikan penjelasan atau

penyuluhan tentang merek dan pendaftarannya?

9. Apakah pernah ada masalah mengenai merek dagang saudara dengan merek

dagang lain?

10. Apakah pernah ada rencana dari pemerintah daerah maupun dinas terkait untuk

membantu dalam pendaftaran merek saudara tersebut?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 50229
Telpon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

INSTRUMEN WAWANCARA

Dinperindagkop Kabupaten Blora

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK

PERLINDUNGAN HUKUM PADA HOME INDUSTRY EGGROLL DI

KELURAHAN NGROTO KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

No Telp/Hp :

mailto:fh_unnes@yahoo.co.id


Pertanyaan:

1. Apakah sajakah peran pemerintah daerah khususnya Disperindagkop dalam

menangani masalah pendaftaran merek dagang?

2. Apakah Disperindagkop Kabupaten Blora membantu mengurus dalam pendaftaran

merek dagang di Kabupaten Blora?

3. Apakah dalam pendaftaran suatu merek harus melewati Disperindagkop

Kabupaten dulu atau bisa langsung ke Dinas Koperasi Provinsi, Disperindag

Provinsi,  atau Kemenkumham?

4. Apakah pernah Disperindagkop memberikan penyuluhan tentang pendaftaran

merek kepada ukm di Kabupaten Blora termasuk pemilik merek eggroll di

Kelurahan Ngroto?

5. Apakah pernah ada pengusaha dan pemilik merek eggroll yang telah mengajukan

rencananya dalam mendaftarkan merek dagang mereka?

6. Seberapa besarkah dana yang harus di keluarkan dalam pendaftaran merek?

7. Apakah ada bantuan dari Disperindagkop dalam masalah pendaftaran merek

dagang?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 50229
Telpon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

INSTRUMEN WAWANCARA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK

PERLINDUNGAN HUKUM PADA HOME INDUSTRY EGGROLL DI

KELURAHAN NGROTO KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

No Telp/Hp :

mailto:fh_unnes@yahoo.co.id


Pertanyaan:

1. Apa peran Disperindag dalam masalah pendaftaran merek?

2. Apakah dalam mengurus suatu pendaftaran merek harus melalui Disperindagkop

Kabupaten terlebih dahulu ataukah bisa langsung ke Disperindag Provinsi?

3. Apa sajakah syarat untuk mendaftarkan suatu merek dagang?

4. Bagaimanakah prosedur yang  jelas di dalam praktik pendaftaran suatu merek

dagang?

5. Apakah Disperindag memberikan bantuan dana dalam pendaftaran merek?

6. Apakah Disperindag Provinsi pernah memberikan penyuluhan tentang HKI

khususnya merek kepada para UKM di daerah Kabupaten Blora?

7. Selama ini apa sajakah kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh pemilik

suatu merek dalam mendaftarkan merek dagang miliknya khususnya untuk suatu

ukm seperti home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora?

8. Bantuan apa yang diberikan oleh Disperindag dalam mengatasi hambatan

tersebut?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 50229
Telpon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

INSTRUMEN WAWANCARA

Dinas Koperasi Provinsi Semarang

Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada

Home Industry Eggroll Di Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

No Telp/Hp :

mailto:fh_unnes@yahoo.co.id


Pertanyaan:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dalam dalam masalah pendaftaran merek?

2. Apakah Dinas Koperasi memberikan bantuan dalam pendaftaran merek dagang?

3. Berapa biaya keseluruhan untuk mendaftarkan suatu merek dagang?

4. Adakah bantuan dana dari Dinas Kopersi? Kalau ada seberapa banyak bantuan

dana tersebut?

5. Apakah pemilik merek dalam mendaftarkan merek dagangnya bisa langsung ke

Dinas Koperasi Provinsi ataukah harus terlebih dahulu ke Disperindagkop daerah?

6. Apa saja syarat dalam mendaftarkan suatu merek dagang
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Pertanyaan:

1. Bagaimanakah peran Kemenkumham dalam masalah pendaftaran merek?

2. Apakah dalam mengurus suatu pendaftaran merek harus melalui Disperindagkop

Kabupaten terlebih dahulu ataukah bisa langsung ke Kemenkumham Provinsi?

3. Apa sajakah syarat untuk mendaftarkan suatu merek dagang?

4. Bagaimanakah prosedur yang  jelas dalam pendaftaran suatu merek dagang?

5. Apakah Disperindag memberikan bantuan dana dalam pendaftaran merek?

6. Selama ini apa sajakah kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh pemilik

suatu merek dalam mendaftarkan merek dagang miliknya khususnya untuk suatu

ukm seperti home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora?

7. Bagaimanakah bantuan yang diberikan oleh Kemenkumham dalam mengatasi

hambatan tersebut?

8. Bagaimanakah peran pemerintah dalam melindungi suatu merek yang telah di

daftarkan?

9. Bagaimana implementasi pendaftaran merek bagi produk home industry eggroll

di Kelurahan Ngroto apabila merek mereka telah terdaftar?

10. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi suatu merek yang telah terdaftar

khususnya pada jenis ukm home industry eggroll di Kelurahan Ngroto,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang yang berencana akan mendaftarkan

merek dagangnya?



11. Apakah perlindungan hukum tersebut sudah sesuai dengan yang tertera di

Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 Tentang Merek?

12. Bagaimana langkah pemerintah dan Kemenkumham untuk mencegah terjadinya

pelanggaran suatu merek?

13. Bagaimanakah tindakan pemerintah dan Kemenkumham apabila ada pelanggaran

terhadap suatu merek yang telah terdaftar?

14. Apakah Kemenkumham membantu menangani apabila terjadi pelanggaran suatu

merek dagang?
































