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ABSTRAK 

 
Hastardi, Izmed Bayu. 2017. Pelaksanaan Pendaftaran Paten Oleh UMKM Di Dinas 

Koperasi, UM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Semarang (Studi Pada 

UMKM Di Kabupaten Semarang). Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Waspiah S.H.,M.H, Pembimbing II Dr. 

Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H. 

Kata Kunci: Pelaksanaan; Pendaftaran Paten; UMKM 

 Sejauh ini terdapat beberapa UMKM yang menghasilkan temuan-temuan atau 

invensi yaitu dari Mitra Unit Pelayanan Logam Kabupaten Semarang, antara lain: 

Teguh Jaya Teknik, Megatama Teknik, UD. Aryani, Karya Hasta Teknik dan berhasil 

menghasilkan teknologi baik itu alat industri, alat pertanian maupun alat rumah 

tangga seperti Mesin Penggiling Kopi, Mesin Pemarut Kelapa, Mesin Pemeras 

Santan, Mesin Pelipat, Mesin Potong, dll. Dari sekian banyak temuan yang dihasilkan 

dari UMKM Mitra Unit Pelayanan Logam Kabupaten Semarang namun belum ada 

yang didaftarkan paten. Untuk itu dalam skripsi ini perlu dipahami bagaimana 

pelaksanaan pendaftaran paten oleh UMKM di Disperindag Kabupaten Semarang dan 

apa saja kendala yang dialami oleh UMKM? 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti 

gunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat 

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui: (1) UMKM binaan dapat 

mengajukan permohonan patennya melalui Disperindag Kabupaten dahulu agar lebih 

mudah. Permohonan tersebut akan lebih mudah karena penemu dibantu dalam 

penyusunan permohonan. (2) Kendala yang dialami oleh UMKM dalam pelaksanaan 

pendaftaran paten dibagi menjadi 2, yaitu kendala dalam aspek peran pemerintah dan 

kendala dalam aspek masyarakat secara langsung. Kendala dari aspek pemerintah 

adalah belum adanya program kerja dan bantuan secara materil mengenai pendaftaran 

paten, kendala dari aspek masyarakat secara langsung yaitu pelaku usaha tidak 

memiliki inisiatif / tidak mau mendaftarkan temuannya. 

Simpulan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa: UMKM yang menjadi 

binaan Pemerintah Daerah dalam hal ini Disperindag Kabupaten Semarang, dalam 

mengajukan permohonan patennya dapat melalui 2 cara, yaitu non elektronik dan 

elektronik. Pengajuan permohonan melalui non-elektronik dapat dilakukan secara 

mandiri oleh inventor dan untuk UMKM binaan dapat dibantu oleh Pemerintah 

Kabupaten dahulu agar lebih mudah. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran paten 

terdapat kendala, yaitu kendala dalam aspek peran pemerintah dan kendala dalam 

aspek masyarakat secara langsung. Pemerintah sebaiknya membuat sebuah program 

kerja tahunan, baik melakukan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan kepada para 

pelaku usaha terkait paten, dan memfasilitasi para inventor dan pelaku usaha 

sebaiknya berperan lebih aktif, lebih inisiatif untuk mendaftarkan penemuannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak 

Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual 

Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum dalam bahasa Jermannya.
 
Menurut 

Ahkam Subroto (2008: 14), 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.  

Hak Paten sendiri menurut Poerwadarminta (1976: 1012) adalah hak 

eksklusif inventor atas invensinya. Hak eksklusif adalah hak yang mendasari 

pemegang paten untuk memproduksi, menggunakan, menjual, dan lain sebagainya 

yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut (Djumhana, 2003: 116). Hak 

eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku Kekayaan Intelektual 

(inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tidak lain sebagai penghargaan 

atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih 

lanjut mengembangkannya lagi. Di samping itu sistem Kekayaan Intelektual 

menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk 

kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya 

lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi 

yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan 

maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk 

memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.   
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Paten pada dasarnya memiliki fungsi untuk melindungi penemuan, karena 

penemuan tersebut bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong 

terjadinya inovasi. Pada mulanya paten memang melindungi kepentingan 

individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. 

Paten juga mendorong kegiatan R&D (research and development) sekaligus 

memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi (Marzuki, 1993: 147). Pada 

umumnya sentra-sentra UMKM menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan 

dapat dikelompokkan kedalam paten sederhana karena cirinya yaitu penemuan 

tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang 

mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya semakin 

sering dikenal dengan “utility model”, tetapi mempuyai nilai kegunaan praktis 

sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi harus tetap memperoleh perlindungan 

hukum (Waspiah, 2009: 4). Paten sederhana hanya memiliki hak untuk 1 (satu) 

klaim, pemeriksaan substansif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak 

penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak 

dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan (Djumhana. 2003: 

122).  

Pemerintah mencoba untuk meningkatkan kesadaran Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) terhadap pentingnya masalah Kekayaan Intelektual (KI), 

terutama bagi UMKM yang bergerak dalam industri kreatif. Ini dimaksudkan 

untuk melindungi UMKM sehingga bisa berkembang pesat. Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan 

kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan 

dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 
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mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas 

nasional.  

Perlindungan Kekayaan Intelektual membawa nilai ekonomi yang tinggi 

apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. Suatu produk yang dilindungi 

oleh adanya lisensi hak paten, produk tersebut hanya dapat diproduksi oleh si 

pemilik atau pemegang hak atas produk tersebut (eksklusif). Suatu perlindungan 

hukum melalui pendaftaran Paten seharusnya diberikan untuk memacu kreatifitas 

dalam menciptakan suatu invensi. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah, 

pendaftaran hasil invensi dari inventor yang berupa paten akan memberikan 

perlindungan kepada UMKM atas invensinya. 

Sangat penting bagi UMKM maupun perusahaan lain untuk memanfaatkan 

Kekayaan Intelektual dalam pengembangan usahanya. Potensi Kekayaan 

Intelektual yang ada dalam kegiatan usaha UMKM diantaranya Hak Cipta, Merek 

Dagang/Jasa, Desain Industri bahkan Paten maupun Paten Sederhana. 

Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil karya dari UMKM itu menjadi 

sangat penting karena tanpa kita sadari, produk-produk yang diproduksi oleh 

UMKM-UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki 

keunikan. Karena masih banyaknya UMKM yang kurang perduli akan pentingnya 

pendaftaran Kekayaan Intelektual, maka produk-produk dari UMKM di Indonesia 

khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional banyak dicuri oleh 

sesama UMKM maupun dari pihak luar, baik itu ide-ide maupun desainnya.  

Usaha Mikro Kecil Menegah di Kabupaten Semarang pada umumnya 

tumbuh secara alami dan tumbuh karena adanya potensi atau ketrampilan yang 

dimiliki oleh masing-masing pengusaha atau pelaku usaha, dan karena adanya 
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kemampuan produksi, adanya permintaan dari suatu daerah tertentu serta adanya 

potensi yang mendukung untuk dimanfaatkan para pelaku usaha, misalnya 

tersedianya bahan baku atau sumber daya alam. Usaha Mikro Kecil Menegah di 

Kabupaten Semarang pada umumnya dimiliki oleh pengusaha lokal artinya bahwa 

mereka mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang tertentu dan adanya 

permintaan serta pandai membaca peluang kebutuhan dalam masyarakat. 

Pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasan tidak jarang juga 

menemukan alat-alat praktis yang berguna bagi masyarakat. Sejauh ini terdapat 

beberapa UMKM yang menghasilkan temuan-temuan atau invensi yaitu dari 

Mitra Unit Pelayanan Logam Kabupaten Semarang, antara lain: Teguh Jaya 

Teknik, Megatama Teknik, UD. Aryani, Karya Hasta Teknik dan berhasil 

menghasilkan teknologi baik itu alat industri, alat pertanian maupun alat rumah 

tangga seperti Mesin Penggiling Kopi, Mesin Bubut, Mesin Pemarut Kelapa, 

Mesin Pemeras Santan, Mesin Pembuat Emping, Mesin Pon, Mesin Pelipat, 

Mesin Potong, dll. Dari sekian banyak temuan yang dihasilkan dari UMKM Mitra 

Unit Pelayanan Logam Kabupaten Semarang namun belum ada yang didaftarkan 

paten.  

Apabila mencermati perbandingan jumlah pendaftar Paten di Indonesia, 

memang pendaftar Paten di Indonesia sendiri relatif kecil, berdasarkan data 

statistik dari Ditjen Paten yaitu sebesar 2,77% untuk Paten biasa dan 2,83% Paten 

sederhana. Banyaknya jumlah temuan dari UMKM di Kabupaten Semarang 

namun temuan-temuan tersebut sama sekali tidak mendapat perlindungan hukum 

paten, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pengajuan 
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pendaftaran. Apabila hal ini dibiarkan berkepanjangan maka praktis angka 

prosentasi perolehan paten tidak akan meningkat, serta kebanyakan pelaku usaha 

kecil sebagai inventor akan sangat jarang menikmati perlindungan hukum paten.  

Oleh karena itu menurut penulis perlu untuk dilakukan penelitian 

mengenai “Pelaksanaan Pendaftaran Paten Oleh UMKM Di Dinas Koperasi, 

UM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Semarang (Studi Pada 

UMKM Di Kabupaten Semarang)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Terdapat beberapa identifikasi masalah, antara lain: 

1. Kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Paten terhadap suatu invensi atau 

penemuan; 

2. Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan paten masih 

sangat minim: 

3. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan kurangnya SDM 

manusia yang paham tentang kepemilikan Kekayaan Intelektual: 

4. Belum adanya program kerja maupun bantuan dana dari dinas terkait guna 

meningkatkan jumlah pendaftar paten. 

5. Proses Pendaftaran Paten yang lama dan rumit sehingga banyak UMKM yang 

tidak mendaftarkan temuannya. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian terfokus pada permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini saja dan tidak melebar di luar tujuan penelitian, 
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sehingga perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas, 

yang meliputi: 

1. Sejauh mana pengetahuan masyarakat akan pentingnya mendaftarkan 

temuannya atau invensinya; 

2. Sejauh mana pelaksanaan pendaftaran paten oleh UMKM di Kabupaten 

Semarang; 

3. Kendala yang dialami UMKM dalam hal pendaftaran paten. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran paten oleh UMKM di Dinas Koperasi, 

UM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh UMKM dalam pelaksanaan 

pendaftaran paten? 

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujan untuk: 

1. Menganalisis dan mengetahui pelaksanaan pendaftaran paten oleh UMKM di 

Dinas Koperasi, UM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang; 

2. Menganalisis dan mengetahui kendala yang dialami oleh UMKM dalam 

pelaksanaan pendaftaran paten.  
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1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, 

terutama pada bidang Kekayaan Intelektual atau lebih spesifik lagi pada 

bidang pendaftaran paten, sehingga dapat memberikan kontribusi 

akademis mengenai gambaran perlindungan pendaftaran paten. 

(2) Memberikan pemikiran yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

hukum di Indonesia pada umumnya serta hukum perdata; 

(3) Memberikan kontribusi berupa informasi ilmiah yang dapat digunakan 

sebagai sumber literatur untuk melakukan penelitian di bidang hukum 

perdata terkait perlindungan hukum bagi UMKM pemegang lisensi paten. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi: 

(1) Bagi Penulis 

- Memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pendaftaran paten 

oleh UMKM. 

- Memberikan informasi mengenai apa saja yang menjadi kendala-kendala 

dalam pelaksanaan pendaftaran paten oleh UMKM. 

- Penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai 

pentingnya kepemilikan Kekayaan Intelektual, terutama dalam hal paten. 



8 

 

 

(2) Bagi UMKM 

- Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan 

masukan bagi UMKM terkait mengenai pelaksanaan pendaftaran paten. 

- Memberikan informasi kepada UMKM mengenai prosedur pendaftaran 

paten. 

- Memberikan informasi kepada UMKM terkait keuntungan dan kerugian 

dari mendaftarkan temuaanya. 

(3) Bagi Instansi Terkait 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa 

saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran paten. 

- Memberikan informasi mengenai permasalahan apa saja yang terjadi di 

masyarakat mengenai pendaftaran paten. 

(4) Bagi Inventor 

- Penelitian ini akan memberikan informasi kepada inventor mengenai 

bentuk perlindungan hukum dari hasil invensinya. 

- Memberikan pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran paten. 

- Memberikan penjelasan mengenai keuntungan dari mendaftarkan 

inovasinya menjadi paten 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Eryda Listyaningrum (2012) dengan judul 

“Perlindungan Paten Atas Invensi-Invensi Dari Sentra Hak Kekayaan Intelektual 

Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PUSINOV LIPI)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap hasil 

penelitian dan pengembangan kepada para peneliti di Indonesia, khususnya 

perlindungan hukum dalam bidang Paten sebagaimana yang telah diatur dalam 

peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia. 

2. Memberikan Pengetahuan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra 

KI yaitu Pusinov LIPI dalam mendorong dihasilkannya penelitian yang 

berorientasi Paten, sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi untuk 

menjembatani atau menyelesaikan kendala-kendala tersebut. 

3. Memberikan penjelasan dan pengetahuan mengenai upaya-upaya dan program-

program Pemerintah untuk mendorong peningkatan perlindungan hak 

kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan, khususnya Paten. 

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pada dasarnya konsep KI 

berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil penelitian dan 

pengembangan (litbang) para peneliti di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap 

hasil litbang para peneliti sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan 

IPTEK di Indonesia. Pembangunan IPTEK sangat berkorelasi dengan 

pembangunan hukum termasuk hukum yang terkait Kekayaan Intelektual. 
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Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Sentra KI dalam mendorong 

dihasilkannya penelitian yang berorientasi Paten dapat merujuk pada pengalaman 

Sentra KI PUSINOV LIPI. PUSINOV LIPI merupakan salah satu sentra KI yang 

berada di lingkungan Lembaga Litbang LIPI. Berdasarkan hasil kajian yang 

dilakukan oleh Kementrian Riset dan Teknologi serta pengalaman dari Sentra KI 

PUSINOV LIPI, maka secara garis besar kendala yang dihadapi para peneliti 

untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi Paten meliputi aspek 

kelembagaan dan aspek regulasi. Kendala dalam aspek kelembagaan Sentra KI 

PUSINOV LIPI yaitu sentra KI belum memperoleh dukungan yang memadai dari 

lembaga induk, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan 

sarana/prasarana. Peran Pemerintah untuk mendorong perlindungan Kekayaan 

Intelektual hasil penelitian dan pengembangan khususnya Paten diantaranya 

melalui pemberian insentif KI. Hal ini disebabkan karena perolehan Paten peneliti 

Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jumlah 

Paten Indonesia selama kurun waktu 2009 dan 2010 masih tergolong rendah bila 

dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Fillipina. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yusdinal (2008) dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten”, Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan peralihan hak peten sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. 

2. Mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dalam pengawasan 

perjanjian lisensi paten melalui pelaksanaan pencatatan lisensi paten. 
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3. Mengetahui dan memahami upaya hukum dalam penyelesaian sengketa apabila 

ada perselisihan antara pemberi dan penerima lisensi paten. 

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan 

merupakan hal yang krusial bagi pemberian lisensi, mengingat sifat kerahasiaan 

dari pemberian lisensi itu sendiri. Dari penelitian terdahulu yang disebutkan 

diatas, penelitian yang akan ditulis oleh penulis berbeda dan tidak sama dengan 

penelitian yang sudah ada. 

Yusdial juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lisensi dapat 

muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang 

tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu forum litigasi melalui 

pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan atau sering disebut Alternative Dispute Resolution 

(ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang 

diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang 

bersifat win-win solution (menang-menang).  

Di dalam Undang-Undang Paten menunjuk Pengadilan Niaga untuk 

menyelesaikan masalah pelanggaran di bidang paten namun masalah lisensi tidak 

secara tegas disebutkan dalam undang-undang tersebut. Tidak ada hal yang kekal, 

termasuk perjanjian, khusunya perjanjian pemberian lisensi. Praktek yang terjadi 

menunjukkan bahwa pemberian lisensi senantiasa dibatasi dengan suatu jangka 

waktu tertentu, dan yang akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka 

waktu pemberian lisensi yang diatur dalam perjanjian lisensi, kecuali jika 

diperpanjang atau diperbaharui oleh para pihak (time constraint). Penyelesaian 
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perselisihan merupakan hal yang krusial bagi pemberian lisensi, mengingat sifat 

kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri.  

 Tabel 2.1  

Keaslian Penelitian 

 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1 Perlindungan 

Paten Atas 

Invensi-Invensi 

Dari Sentra Hak 

Kekayaan 

Intelektual Pusat 

Inovasi 

Lembaga Ilmu 

Pengetahuan 

Indonesia 

(PUSINOV 

LIPI) 

Bertujuan untuk 

memberikan 

pengetahuan mengenai 

kendala-kendala yang 

dialami atau dihadapi 

oleh inventor / penemu. 

Pada kajian penelitiannya, 

substansi kajian materi dan 

obyek penelitiannya yaitu 

tentang perlindungan paten 

atas invensi-invensi, dan 

obyek penelititannya 

adalah PUSINOV LIPI, 

sedangkan dalam skripsi 

ini substansi kajian 

materinya yaitu 

pendaftaran paten oleh 

UMKM melalui Dinas 

Koperasi, UM, 

Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten 

Semarang dan obyek 

penelitiannya adalah 

UMKM di Kabupaten 

Semarang 

2 Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Lisensi Paten 

Bertujuan untuk 

memberikan informasi 

mengenai pendaftaran 

paten, namun lebih 

menekankan pada 

penyelesaiaan 

perselisihan dan upaya 

apa yang dapat 

ditempuh apabila 

mengalami kerugian 

dalam hal lisensi paten. 

Pada kajian penelitiannya, 

fokus terhadap 

pembahasan perlindungan 

hukum lisensi paten, tidak 

mencakup pelaksanaan 

pedaftarannya dan Kendal-

kendala dalam pelaksanaan 

pendaftaran paten. 

 

2.2. Landasan Teori 

Teori Concept of Property menurut Michael Weir 

Setiap penelitian dalam rangka menyusun skripsi, tesis, atau disertasi 

harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis. Hal ini disebabkan karena 
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adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan 

data, kontruksi data, pengolahan data, dan analisa data. Menurut Ronny (1985: 

37), terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak adanya 

hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu. 

2. Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interelasi yang 

serasi mengenai gejala tertentu. 

3. Pernyataan-pernyataan di dalam sebuah teori mencakup semua unsur-

unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya. 

4. Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu.  

5. Teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris. 

Teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji 

kebenarannya untuk jangka waktu tertentu. Teori merupakan hubungan antara 

fakta dan pengaturan fakta tersebut secara sistematis dan konsisten dimana fakta 

tersebut merupakan an empirically veriable observation (Soekanto, 1982: 142). 

Kerangka teoritis atau teori memiliki kegunaan untuk lebih mempertajam atau 

mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya, 

mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta 

mengembangkan definisi.  

Michael Weir adalah seorang Profesor pada Fakultas Hukum Bond 

University, di Queensland Australia. Michael memiliki pengalaman profesional 

yang luas sebagai pengacara dalam praktek hukum swasta dalam hukum 

komersial dan properti. Dalam karir akademisnya Michael telah menerbitkan 
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extensively on Land Law, Planning Law and Complementary Medicine and the 

law. Dia adalah co-author dari buku yang berjudul Real Property Law in 

Queensland, LBC (4th edition, 2015). Dalam jurnalnya yang berjudul “Concept of 

Property”, The National Legal Eagle, volume 7 tahun 2001, Michael (2001: 17) 

menjelaskan bahwa ada 4 (empat) teori yang melatar belakangi sebuah kekayaan 

intelektual harus dilindungi, 4 (empat) teori tersebut adalah: 

1. Teori okupasi (occupation theory) 

2. Teori tenaga kerja (labour theory) 

3. Teori kepribadian (property and personality) 

4. Teori ekonomi (economic theory) 

Teori yang pertama adalah teori okupasi (occupation theory) yang secara 

intinya teori ini menunjukkan bahwa kepemilikan dapat dinyatakan jika seseorang 

menguasai dalam jangka waktu lama, teori ini menjelaskan dasar property itu 

jelas, dengan diakuisisi kekayaan intelektual tersebut, seorang penemu tidak lagi 

bergantung pada orang lain. Teori kedua adalah teori tenaga kerja (labour theory) 

yaitu sebuah pandangan bahwa seseorang berhak secara penuh untuk mengatur 

produk mereka. Intinya teori ini berpandangan bahwa seseorang berhak atas hasil 

kerjanya, hasil kerja disini bisa diartikan sebagai kekayaan intelektual yang perlu 

dilindungi dalam hal ini adalah temuan-temuannya atau Invensi. Teori ketiga 

adalah teori kepribadian (property and personality) yang berpandangan bahwa 

kemampuan individu untuk bertindak sebagai kepribadian yang bebas sehingga 

memiliki kemampuan untuk berkuasa atas miliknya. Setiap penemu memiliki hak 

untuk mendaftarkan temuannya, setiap individu berhak melakukan penelitian 

demi menghasilkan suatu temuan yang baru dan berhak berkuasa atas temuannya 
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itu dengan cara mendaftarkannya. Teori yang keempat adalah teori ekonomi, teori 

ekonomi mendukung motif keuntungan dan insentif menyediakan untuk 

mengembangkan dan mencari ide-ide serta proses untuk kegiatan produktif. 

Kekayaan intelektual perlu untuk dilindungi karena pada dasarnya kekayaan 

intelektual dapat memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi. Perlindungan 

Kekayaan Intelektual terhadap hasil karya dari UMKM itu menjadi sangat penting 

karena produk-produk yang diproduksi oleh UMKM-UMKM di Indonesia banyak 

yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan. 

 

2.3. Landasan Konseptual 

2.3.1. Tinjauan Umum tentang Paten 

2.3.1.1. Pengertian Paten 

Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil 

penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 

kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan arti Invensi dan Inventor 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yaitu: 

 Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan 

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk 

atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.  

 Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara 

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang 

menghasilkan Invensi.  
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World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi 

paten sebagai berikut: “A patent is legally enforceable right granted by 

virtue of a law to a person to exlude, for a limited time, other from certain 

acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a 

government authority as a matter of right ti the person who is entiled to 

apply for it and who fulfils the prescribed condition” (Purwaningsih 2005: 

27). 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Paten adalah hak 

yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk 

digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan (pembajakan). Sedangkan 

menurut Octroiiwet 1910, Paten ialah hak khusus yang diberikan kepada 

seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk 

baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Paten 

merupakan dokumen hukum pemberian pemegang hak eksklusif untuk 

mengontrol penggunaan invensi, sebagaimana diatur dalam klaim paten, dalam 

wilayah dan waktu yang terbatas dengan menghentikan orang lain dari, antara 

lain, membuat, menggunakan atau menjual invensi tanpa izin (Sulistianingsih, 

2014: 26). 

Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris patent yang asalnya 

berasal dari kata bahasa latin patere yang bermakna membuka diri (untuk 

pemeriksaan publik) dan juga berasal dari istilah latters patent, yaitu surat 

keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada 

individu dan pelaku bisnis tertentu. Hak paten itu sendiri merupakan hak eksklusif 

inventor atas invensinya (Nurfitri, 2013: 10). Menurut Djumhana (2003: 116), 

Hak eksklusif adalah hak yang mendasari pemegang paten untuk memproduksi, 

menggunakan, menjual, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjualan 
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barang tersebut. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah 

menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi, yang dimaksud dengan 

penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang 

berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, 

penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.  

Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan Undang-Undang yang 

diberikan kepada si pendapat/si penemu (uitvinder) atau menurut hukum pihak 

yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak 

penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang 

sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara 

kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang 

industri. Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena 

penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong 

terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang paten 

melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan 

kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R&D (research 

and development) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi 

(Marzuki, 1993: 147).  

Prinsip dasar dalam paten menurut Margono (2003: 24), adalah paten 

dapat diberikan pada invensi yang mengandung langkah inventif, dan disebut 

mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut mengandung langkah yang 

tidak terduga oleh ahli di bidangnya, setelah memperhatikan keahlian yang telah 

ada pada saat paten diajukan. Ciri khas Invensi yang dapat dipatenkan adalah 

adanya kandungan pengetahuan yang sitematis, yang dapat dikomunikasikan, dan 
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dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang 

timbul dalam industri, pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi 

disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat 

memberikan penyelesaian masalah (Margono, 2003: 24). 

Di Indonesia syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum 

pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat 

diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu 

perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten sederhana 

adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi 

yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat 

dilakukan penelusuran dokumen paten.  

 

2.3.1.2. Subjek Dan Objek Paten 

Subjek Paten menurut Undang-Undang Paten adalah Inventor, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 

tentang Paten yang berbunyi: 

Pasal 10 

(1) Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih 

lanjut hak inventor yang bersangkutan.  

(2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama hak 

atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang 

bersangkutan.   

 

Subjek Paten menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2016 tentang Paten, yaitu: ”Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang 

secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang 

menghasilkan Invensi”. Berikutnya dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menyebutkan mengenai pemegang Paten, 
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yaitu “Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang 

menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum 

Paten”. 

Inventor umumnya juga sebagai pemegang paten, namun ada kalanya 

inventor dan pemegang paten tidak berada dalam tangan yang sama. Inventor 

tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi Invensi seperti yang 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Kondisi 

tersebut pada umumnya saat Inventor menjual Invensinya tersebut (assignment) 

kepada pihak Investor yang selanjutnya menjadi pemegang Paten. Ketentuan lain 

mengenai subjek Paten terdapat dalam Pasal 11, 12, 13 Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi: 

Pasal 11 

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau 

beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam 

Permohonan. 

 

Pasal 12 

(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan 

kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan 

lain. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi 

yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data 

dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. 

(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak 

mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi 

kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh 

dari Invensi dimaksud. 

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan: 

a. jumlah tertentu dan sekaligus; 

b. persentase; 

c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; 

atau 

d. bentuk lain yang disepakati para pihak. 

(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan 

besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. 
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(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak 

menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam 

Sertifikat Paten. 

 

Pasal 13 

(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan 

dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan 

Inventor, kecuali diperjanjikan lain. 

(2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber 

penerimaan negara bukan pajak. 

(3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat 

melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat 

melaksanakan Paten dengan pihak ketiga. 

(4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain 

instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang 

mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam 

Sertifikat Paten. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan. 

 

Objek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang 

dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum. Biasanya objek hukum yang 

dimaksud adalah benda. Menurut KUHPerdata, Benda adalah segala barang dan 

hak-hak yang dapat dimiliki orang. Menurut KUHPerdata benda dibagi dalam: 

benda berwujud (segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti buku, 

meja, kursi) dan benda yang tidak berwujud (segala macam hak, seperti hak cipta, 

paten, merek). 

Jika hal ini kita kaitkan dengan paten, maka objek tersebut adalah suatu 

benda tak berwujud, oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang 

merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Paten mempunyai objek 

terhadap temuan atau invensi (uitvinding) atau juga disebut dengan invention 

dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang 



21 

 

 

perindustrian. Pengertian industri disini bukan saja terhadap industri tertentu akan 

tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk di dalamnya hasil perkembangan 

teknologi dalam industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan, 

dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan. 

 

2.3.1.3. Jenis-jenis Paten 

Terdapat 2 jenis paten dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 

tentang Paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten 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 

melaksanakannya. Sedangkan Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai 

kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau 

berwujud (tangible). Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, 

objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan 

produk yang merupakan product by process.  

Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat 

mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata (intangible). Di beberapa negara, 

seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, pengertian Paten 

Sederhana disebut utility model, petty patent, atau simple patent, yang khusus 

ditujukan untuk benda (article) atau alat (device). Adapun invensi yang sifatnya 

tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, 

dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan 

perlindungan sebagai Paten Sederhana.  
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Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten 

biasa yaitu bersifat universal. Paten sederhana muncul karena mengingat 

banyaknya penemuan atau teknologi yang mempunyai nilai kegunaan paraktis, 

baik dalam produk, alat penemuan maupun dalam hal pelaksanaanya setelah 

menjadi suatu produk. 

Tabel 2.2 

Perbedaan Paten dan Paten Sederhana 

 

No Keterangan Paten Paten Sederhana 

1 Jumlah klaim 

1 invensi atau beberapa 

invensi yang merupakan satu 

kesatuan invensi 

1 invensi 

2 Masa perlindungan 

20 tahun terhitung sejak 

tanggal penerimaan 

permohonan paten 

10 tahun sejak tanggal 

penerimaan paten 

3 
Pengumuman 

permohonan 

18 bulan setelah tanggal 

penerimaan 

3 bulan setelah tanggal 

penerimaan 

4 

Jangka waktu  

pengajuan 

keberatan 

6 bulan terhitung sejak 

diumumkan 

3 bulan terhitung sejak 

diumumkan 

5 
Pemeriksaan 

substantive 

Kebaruan, langkah inventif, 

dan dapat diterapkan dalam 

industri 

Kebaruan dan dapat 

diterapkan dalam 

industri 

6 
Lama pemeriksaan 

substantive 

36 bulan terhitung sejak 

tanggal penerimaan 

permohonan pemeriksaan 

substantive 

24 bulan terhitung 

sejak tanggal 

penerimaan 

permohonan 

pemeriksaan substantif 
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7 Objek paten 
Proses, penggunaan, 

komposisi, dan produk 

Produk atau alat kasat 

mata (tangible) 

Sumber: Dit. Riset & Inovasi IPB, Perbedaan Paten dan Paten Sederhana. 

Paten sederhana memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Peten 

biasa (Sulistianingsih, 2014: 35), kelebihan tersebut yaitu: 

a. Dari segi biaya, Paten sederhana lebih murah dari pada Paten biasa. Biaya 

tersebut dapat dilihat dari biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan Paten, dan 

biaya R&D untuk menghasilkan Hak Paten. 

b. Inventor tidak memerlukan pendidikan khusus, tanpa gelar dan biaya mahal. 

Tempat penemuan cukup di tempat kerja sehari-hari, tidak perlu laborat 

khusus dengan alat serba canggih. Tidak ada sistem riset yang harus mengikuti 

sistem riset yang sistematis, teliti, dan rumit serta tidak perlu melibatkan 

banyak orang. 

c. Invensi Paten sederhana biasanya alat praktis, alat rumah tangga yang 

harganya terjangkau masyarakat. Invensi demikian mudah untuk dibuat dan 

dipasarkan. 

d. Paten sederhana tidak memerlukan investasi yang mahal, karena pembuatan 

dari Paten sederhana tidak memerlukan peralatan yang rumit dan canggih. 

 

2.3.1.4. Hak Dan Kewajiban Pemegang Paten 

Hak merupakan norma yang kompleks dan berprioritas dengan identifikasi 

pemilik, penanggung jawab, kondisi kepemilikan, dan ruang lingkup. Hak 

disebabkan oleh cirinya yang wajib maka dapat dituntut atau diklaim oleh 

pemilik-pemiliknya dan juga oleh pihak-pihak lain. Hak yang ditetapkan secara 
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tetap akan mampu memberikan pedoman yang tepat bagi perilaku manusia. 

Kapasitas ini membuatnya bermanfaat dalam segi hukum dan tepat untuk 

penegakan hukum. Konsep hak akan selalu berpasangan dengan kewajiban, dalam 

hal ini pemegang Paten tidak hanya memiliki hak tetapi juga memiliki kewajiban 

yang harus dipenuhi. Hak dan Kewajiban pemegang Paten diatur dalam Pasal 19, 

20, 21 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi: 

Pasal 19 

(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang 

dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: 

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 

menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan 

atau diserahkan produk yang diberi Paten; 

b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten 

untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a. 

(2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang 

semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan 

Paten. 

(3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, 

larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan 

sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan 

tidak bersifat komersial. 

 

Pasal 20 

(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di 

Indonesia. 

(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau 

penyediaan lapangan kerja. 

 

Pasal 21 

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya 

tahunan. 

 

2.3.1.5. Sistem Pendaftaran Paten 

Menurut ketentuan Undang-Undang, setiap Kekayaan Intelektual wajib 

didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan Undang-Undang merupakan 
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pengakuan dan pembenaran atas Kekayaan Intelektual seseorang yang dibuktikan 

dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. 

Pendaftaran tersebut dengan sistem konstitutif (first to file system). Menurut 

sistem konstitutif, Kekayaan Intelektual seseorang hanya dapat diakui dan 

dilindungi oleh Undang-Undang apabila didaftarkan. Jika tidak didaftarkan berarti 

tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif dianut oleh 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.  

Perubahan sistem deklaratif ke sistem konstitutif didasari karena sistem 

konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem 

deklaratif yang mendasar pada perlindungan hukum bagi mereka yang 

menggunakan terlebih dahulu dirasa kurang menjamin kepastian hukum dan hal 

ini dapat menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha sehingga 

dipakailah sistem konstitutif. (Waspiah, 2009). 

Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu: sistem 

registrasi dan sistem ujian. Kekurangan dari sistem registrasi adalah tidak 

dilakukannya penyelidikan dan pemeriksaan terlebih dahulu sehingga dianggap 

bernilai rendah atau paten-paten yang memiliki status lemah. Sebaliknya dengan 

sistem ujian seluruh instansi terkait diwajibkan untuk pengujian pada setiap 

permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan 

perubahan (amandement) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Dengan 

sistem ujian, paten yang terdaftar memiliki nilai lebih tinggi keabsahannya dan 

secara yuridis lebih memiliki kekuatan hukum pembuktian daripada paten yang 

terdaftar dengan sistem registrasi. 
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Jumlah negara yang menganut sistem registrasi sedikit sekali, antara lain 

Belgia, Afrika Selatan, dan Prancis. Pada awalnya, sistem pendaftaran paten yang 

banyak dipakai adalah sistem registrasi. Namun karena jumlah permohonan makin 

lama semakin bertambah, beberapa sistem registrasi lambat laun diubah menjadi 

sistem ujian dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan 

monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah 

ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi klaim-klaim yang 

dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan sehingga pihak lain 

secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan yang 

mana yang tidak dilarang. 

Sistem ujian ini melibatkan seluruh instansi terkait untuk menguji setiap 

permohonan pendaftaran dan mendesak pemohon agar mengadakan perubahan 

(amandement) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Pada umumnya ada tiga 

unsur (kriteria) pokok yang diuji: 

1) Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut 

Undang-Undang Paten. 

2) Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan. 

3) Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan 

(invention step) dari apa yang telah diketahui. 

Di Indonesia sendiri ketentuan tentang sistem pendaftaran paten semula 

merujuk pada Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1853 Nomor 

J.S.5/41/4 (Berita Negara No. 53-69) tentang Permohonan Sementara Pendaftaran 
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Paten. Adapun syarat-syarat permohonan pendaftaran menurut Pengumuman 

Menteri Kehakiman tersebut adalah: 

1) Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam Bahasa Indonesia atau 

dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh si pemohon sendiri 

dan harus disebut dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. 

Syarat demikian harus dipenuhi pula apabila permohonan diajukan oleh 

seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya; 

2) Surat permohonan harus disertai : 

- Sebuah uraian dari ciptaan baru (maksudnya temuan baru dari penulis yang 

dimintakan rangkap tiga (3); 

- Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap 

dua (2); 

- Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa; 

- Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia; 

3) Biaya-biaya yang ditentukan; 

4) Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak paten di luar negeri 

atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apakah 

sudah diberi hak paten di luar negeri tersebut 

Namun kemudian setelah keluar Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, 

yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997, ketentuan 

ini disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, dan 

diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, prosedur 
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permohonan paten sudah disebut secara rinci dan menyamai prosedur permohonan 

paten di negara-negara lain di seluruh dunia. 

 

2.3.1.6. Syarat dan Tata Cara Permohonan Paten 

Sebelum mengajukan permohonan paten, sangat disarankan agar inventor 

terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (search), untuk memperoleh gambaran 

apakah invensi yang diajukan memang memenuhi syarat kebaruan, artinya belum 

pernah ada pengungkapan sebelumnya oleh siapapun, termasuk oleh si inventor 

sendiri. Penelusuran dapat dilakukan terhadap dokumen-dokumen paten baik yang 

tersimpan pada database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maupun 

kantor-kantor paten lain di luar negeri yang representatif dan juga relevan 

terhadap teknologi dari invensi yang akan kita patenkan; dan juga terhadap 

dokumen-dokumen non-paten seperti jurnal-jurnal ilmiah yang terkait. 

Penelusuran Paten bahkan sangat disarankan untuk dilakukan sebelum 

rencana penelitian terhadap suatu teknologi dilaksanakan, demi untuk melakukan 

technology mapping berdasarkan dokumen paten yang tersedia, sehingga 

penelitian bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Setelah dilakukan 

penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih 

mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten, 

yang terdiri sekurang-kurangnya atas: 

 Judul Invensi; 

 Latar Belakang Invensi; 

 Uraian Singkat Invensi; 

 Uraian Lengkap Invensi; 
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 Gambar Teknik; 

 Uraian Singkat Gambar; 

 Abstrak; 

 Klaim. 

 

2.3.1.7. Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia 

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menggunakan system first to file, 

yang menyebabkan suatu penemuan atau invention telah dimohonkan patennya 

akan mendapatkan perlindungan hukum semenjak diterimanya permohonan paten 

tersebut, karena sistem first to file menyatakan bahwa tanggal penerimaan paten 

adalah saat tanggal Direktorat Jendral KI menerima surat permohonan paten yang 

telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu yang berupa pemenuhan syarat-

syarat administrasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemohon 

dalam memperoleh tanggal penerimaan yang sangat penting bagi status 

permohonan karena akan menentukan sejak kapan penemuan itu mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Konsekuensi dari sistem first to file dalam penerimaan paten ini adalah 

bahwa setiap permohonan paten yang telah diajukan dan diterima maka secara 

otomatis telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena telah mendapatkan 

perlindungan hukum dari pemerintah walaupun terhadap penemuan yang 

dimohonkan paten itu belum dikeluarkan sertifikat patennya. Sertifikat paten 

merupakan bukti hak atas paten yang diterbitkan Direktorat Jenderal KI untuk 

inventor yang permohonan patennya telah diterima dan inventor dapat setiap saat 

melindungi temuannya dari ancaman penyalahgunaan dari pihak-pihak lain, 
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sehingga penemu atau inventor dapat menggugat atau melakukan tuntutan 

terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap KI-nya atau menggunakan 

temuannya tanpa seijinnya (Widjaya, 2000: 84). 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang terkait paten, yaitu Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang ini sudah cukup 

melindungi pemegang paten, hanya saja Undang-Undang tersebut tidak 

disosialisasikan dengan baik, sehingga banyak penemu tidak mendaftarkan 

penemuannya yang berakibat penemu tidak mendapatkan hak eksklusif 

sebagaimana pemegang paten yang sudah didaftarkan. Kelemahan inilah yang 

menjadikan perkembangan teknologi di Indonesia sedikit terhambat bahkan 

teknologi di Indonesia masih menggantungkan kepada teknologi yang berasal dari 

negara maju melalui perjanjian lisensi, akibatnya banyak penemuan-penemuan 

yang berpotensial tidak terlindungi, bahkan yang paling merugikan adalah jika ada 

negara lain yang mencoba mengambil manfaat dari penemuan-penemuan yang 

belum terdaftar tersebut seperti halnya pada kasus batik, tempe dan jamu-jamuan 

yang jelas penemu pertama adalah orang Indonesia, namun karena tidak 

didaftarkan, maka produk tersebut bisa menjadi milik negara lain. 

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari 

Undang-Undang, dan barang siapa melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. 

Perlindungan hukum di sini dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh Undang-

Undang guna mencegah terjadi pelanggaran KI oleh orang yang tidak berhak. Jika 

terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan 

bila terbukti, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan 

ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata, sedangkan Tujuan 
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perlindungan KI itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai 

hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau 

pemegang dan pemakai yang menggunakan KI. Perbuatan pelanggaran KI perlu 

dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut: 

a. Larangan Undang-Undang; Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

pengguna KI dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. 

b. Ijin Penggunaan; Pengguna KI dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik atau 

pemegang hak tedaftar. 

c. Pembatasan Undang-Undang; Penggunaan KI melampaui batas ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 

d. Jangka Waktu; Penggunaan KI dilakukan dalam jangka waktu perlindungan 

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau perjanjian tertulis atau 

lisensi. 

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 

tentang Paten, Permohonan Paten tersebut harus memuat: 

Pasal 25 ayat (1) 

a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; 

b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor; 

c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon 

adalah bukan badan hukum; 

d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum; 

e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui 

Kuasa; dan 

f. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam 

hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 

 

Dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang 

Paten, permohonan tersebut harus dilampiri persyaratan: 

 

Pasal 25 ayat (2) 

a. judul Invensi; 

b. deskripsi tentang Invensi; 

c. klaim atau beberapa klaim Invensi; 
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d. abstrak Invensi; 

e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas 

Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; 

f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; 

g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; 

h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan 

oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan 

i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan 

jasad renik. 

 

Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 

tiga bulan sejak Tanggal Penerimaan, dan dapat dua kali diperpanjang, masing-

masing untuk dua dan satu bulan. Setelah masa pemeriksaan dilalui dan seluruh 

persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah 

Pengumuman. Memasuki masa pengumuman ini permohonan paten akan dimuat 

dalam Berita Resmi Paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Segera 

setelah masa pengumuman berakhir, atau selambat-lambatnya 36 (tiga puluh 

enam) bulan dari Tanggal Penerimaan, pemohon dapat mengajukan Permohonan 

Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan Formulir yang telah dilengkapi dan 

membayar biaya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Tahap Pemeriksaan Substantif inilah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual melalui Pemeriksa Paten akan menentukan apakah invensi yang 

dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi 

paten, berdasarkan dokumen-dokumen pembanding baik dokumen paten maupun 

non-paten yang relevan.  

 

2.3.2. Kajian Umum Mengenai UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang 

berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan 
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undang-undang. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai 

berikut:  

 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

Di Indonesia usaha atau industri kecil diartikan secara berbeda oleh 

beberapa instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian 

Perindustrian dan Bank Indonesia. Pengertian yang dianut BPS menggunakan 

jumlah pekerja industri sebagai kriteria, sedangkan pengertian dari Kementrian 

Perindustrian lebih menitik beratkan pada jumlah modal yang ditanam sebagai 

kriteria. Sementara Bank Indonesia menggunakan asset bersih sebagi kriteria 
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untuk membedakan kelompok-kelompok industri kecil. Demikian pula dengan 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang merupakan 

ketentuan hukum yang mengatur keberadaan Industri kecil juga menggunakan 

jumlah modal dan asset sebagai kriteria usaha atau industri kecil. 

Pengertian usaha atau industri kecil menurut berbagai instansi pemerintah 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengertian usaha atau industri kecil menurut Badan Pusat Statistik 

Industri kecil adalah perusahan industri dengan pekerjaan yang jumlahnya 

antara 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan untuk industri makro jumlah 

pekerjanya antara 1 sampai dengan 4 orang. 

b. Pengertian usaha atau industri kecil menurut Bank Indonesia 

Industri kecil adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut: 

- Modalnya kurang dari Rp. 20.000.000 

- Untuk satu putaran (cycle) dari usahanya hanya membutuhkan modal 

paling banyak Rp. 5.000.000 

c. Pengertian usaha atau industri kecil menurut Kementrian Perindustrian dan 

Perdagangan, pengertian industri kecil diatur melalui Surat Keputusan (SK) 

Menteri Perindustrian No. 133/M/SK/8/1979: Industri kecil adalah perusahaan 

dengan karakteristik sebagai berikut: Industri kecil yang mempunyai investasi 

masing-masing dari peralatan di luar gedung dan tanah, tidak lebih dari Rp. 

70.000.000. 

(a). Modal keseluruhan paling banyak Rp. 100.000.000 

(b). Jumlah investasi tidak lebih dari Rp. 625.000  
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Selanjutnya Surat Keputusan tersebut disempurnakan lagi dengan Surat 

Keputusan (SK) Menteri Perindustrian No. 13/M/SK-13/1990 yang 

menegaskan bahwa industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai nilai 

investasi mesin-mesin dan peralatan diluar gedung dan tanah tidak lebih dari 

Rp.600.000.000. 

d. Definisi Usaha Mikro Menegah yang selanjutnya di singkat UMKM menurut 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah 

(1). Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 6 

angka (1) Undang-Undang UMKM Kriteria Usaha makro adalah sebagai 

berikut: 

(a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: 

atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

(2). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 angka (2) 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan 

Kriteria Usaha Kecil yaitu: 
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(a). Memiliki kekayan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

(b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

(4). Usaha Menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 6 angka (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM 

meyebutkan kriteria Usaha menegah yaitu: 

(a). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bagunan tempat 

usaha; atau 

(b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Sebenarnya dalam banyak literatur, UMKM mempunyai istilah lain yang 

sering disebut ekonomi kerakyatan. Mubyarto mendefinisikan ekonomi 

kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Ekonomi 
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kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat 

demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia 

produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga 

masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil 

dan merata.  

 

2.3.2.1. Klasifikasi UMKM 

Usaha atau industri kecil pada umumnya tumbuh secara alami dan 

biasanya tumbuh karena adanya potensi atau ketrampilan yang dimiliki oleh 

pengusaha, adanya kemampuan produksi, adanya permintaan pada suatu daerah 

tertentu serta adanya potensi yang mendukung yang dapat dimanfaatkan, misalnya 

tersedianya bahan baku. Klasifikasi usaha atau industri kecil yang pertama kali 

perlu dikemukakan adalah usaha atau industri kecil yang dihubungkan dengan 

perkembangan dari suatu negara dimana usaha atau industri kecil itu berada. Bagi 

usaha atau industri kecil yang berada di negara maju akan menampakkan 

kecenderungan bahwa industri kecil adalah industri. Sedangkan di negara sedang 

berkembang akan menampakan bahwa industri kecil lebih bersifat non industri 

(Stanley, 1965: 4). 

Eugene Stanley and Richard Morse (1965: 4) juga mengklasifikasikan 

usaha atau industri kecil menjadi beberapa kelompok berdasarkan: 

1. Sifatnya, usaha atau industri kecil dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: 

a) Industri kecil tradisional 

Industri kecil yang memenuhi kebutuhan tradisional, yaitu kebutuhan 

substansial seperti makanan dan minuman. 
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b) Industri kecil modern 

Industri kecil yang memanfaatkan secara insentif kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tampak pada karakteristiknya yang 

berbeda dengan industri kecil tradisional, yaitu pada 4 aspek sebagai 

berikut; 

 Aspek perilaku, selalu mencoba mencari cara atau hasil yang lebih baik 

berusaha meningkatkan efisiensi. 

 Aspek produk dan desain produk, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat modern, yaitu kebutuhan substansial. 

 Aspek teknologi, teknologi produksi dilaksanakan dengan menggunakan 

mesin-mesin secara efisiensi. 

 Aspek organisasi, dalam menjalankan organisasi dan managemen 

menggunakan teknik-teknik pengorganisasian dan manajemen mutakhir. 

c) Industri kecil semi tradisional 

Industri kecil yang sudah melepaskan diri dari ciri-ciri tradisional menuju 

industri kecil tersebut diatas, tetapi tidak atau belum secara keseluruhan 

aspek atau sudah menuju pada seluruh aspek tersebut diatas, tetapi belum 

tuntas. 

2. Berdasarkan jumlah tenaga kerja 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, maka industri kecil dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 

a) Industri rumah tangga 

Industri yang memperkerjakan tenaga kerja antara 1-4 orang 

b) Industri kecil 
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Industri yang jumlah pekerja atau jumlah tenaga kerjanya antara 3-19 

orang 

c) Industri sedang menengah 

Industri yang jumlah pekerjanya antara 20-99 orang selanjutnya jika 

memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang akan dikenal dalam 

kelompok industri besar. 

3. Berdasarkan pemilihan lokasi 

a) Industri kecil yang berorientasi pada pasar (market oriented industry) 

Adalah industri kecil yang didasarkan sesuai lokasi potensi target 

konsumen, industri kecil jenis ini akan mendekati kantong-kantong 

dimana konsumen potensial berada, sehingga semakin dekat ke pasar akan 

semakin menjadi lebih baik. 

b) Menitik beratkan pada tenaga kerja (man oriented industry) 

Yaitu industri kecil yang berada pada lokasi di pusat pemukiman 

penduduk, karena biasanya industri kecil ini membutuhkan banyak 

pekerja, sehingga jika industri kecil ini semakin dekat dengan penduduk 

maka akan semakin efektif dan efesien. 

c) Berorientasi pada bahan baku (supply oriented industry) 

Industri kecil yang berorientasi pada tersedianya bahan baku ini biasanya 

bertujuan untuk mengurangi atau memotong biaya transportasi yang lebih 

besar sehingga semakin dekatnya industri kecil tersebut dengan bahan 

baku akan menjadi semakin besar. 

4. Tingkat kemampuan 
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Jika dilihat dari kemampuan industri kecil dapat dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) kelompok yaitu: 

a) Industri kecil survival 

Industri kecil yang masih mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. 

b) Industri kecil stabil 

Industri kecil yang sudah mampu untuk bertahan hidup, tetapi belum 

mampu untuk berkembang menjadi besar. 

c) Industri kecil maju 

Industri kecil yang sudah mampu berkembang sehingga relatif lebih maju 

dari pada industri kecil sejenis di daerahnya. 

5. Status Hukum 

Berdasarkan status hukum, maka usaha atau industri kecil dapat di 

kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: 

a) Industri kecil formal 

Industri kecil dimana telah mempunyai kepastian tempat kerja, waktu 

kerja, pelaporan, rencana produksi dan rencana pemasaran yang telah 

dilaksanakan secara teratur serta sudah berbadan hukum. 

b) Industri kecil non formal 

Industri kecil yang belum memiliki status hukum, kegiatan belum teratur 

baik dalam segi waktu maupun dalam permodalan serta belum tersentuh 

oleh peraturan yang berlaku. 

Disamping itu, Eugene Stanley dan Richard Morse menjelaskan bahwa 

perbedaan industri dan non industri tampak jelas jika dilihat dari sifatnya,yaitu 

pada industri pembagian kerja lebih jelas, memerlukan lebih banyak koordinasi 
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sehingga kegiatan berpusat pada manager sedangkan pada non industri (kerajinan, 

industri rumah tangga) pembagian kerja kurang jelas, koordinasi tidak terlalu 

rumit sehingga terpusat pada pengrajin sendiri (Stanley, 1965: 6). 

 

2.3.2.2. Karakteristik UMKM di Indonesia 

Sulistyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan 

posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal 

yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak 

sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut 

pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak 

memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM 

terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. 

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan 

kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah 

sebagai berikut: 

a. Daya Tahan 

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan 

keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi 

perubahan situasi dalam lingkungan usaha.  

b. Padat Karya 

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat 

padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan 
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kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin 

sebagai alat produksi. 

c. Keahlian Khusus 

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan 

keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. 

Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selan itu, 

produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi 

yang sederhana dan murah. 

d. Jenis Produk 

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, 

yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-

masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bamboo atau rotan, 

dan ukir-ukiran kayu. 

e. Keterkaitan Dengan Sektor Pertanian 

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based karena 

banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus 

mengakibatkan biaya produksi yang tinggi. 

f. Permodalan 

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang (tabungan) 

sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan 

modal kerja (Tambunan, 2002: 166). 

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang 

dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM 

adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan 
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bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan 

penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, 

manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, 

serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar 

(Tambunan, 2002:169). 

 

2.3.2.3. Peranan dan Kontribusi UMKM 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki 

peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM 

di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi 

perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil 

pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, 

termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum.  

UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan 

kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan 

transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan 

devisa negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan 
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termasuk meubel dan pelayanan bagi turis. UMKM mampu memberikan manfaat 

sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara 

berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan 

jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen 

perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga 

menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk 

pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat. Tinggi 

kemampuan UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usaha besar 

mengindikasikan bahwa UMKM memiliki potensi yang cukup besar untuk 

dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katub pengaman permasalahan tenaga 

kerja (pengangguran). 
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2.4. Kerangka Berfikir 
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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Simpulan 

1. Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjadi binaan Pemerintah Daerah 

dalam hal ini Dinas Koperasi, UM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Semarang, dalam mengajukan permohonan patennya dapat 

melalui 2 cara, yaitu non elektronik dan elektronik. Pengajuan 

permohonan melalui non-elektronik dapat dilakukan secara mandiri oleh 

inventor dan untuk UMKM binaan dapat dibantu oleh Pemerintah 

Kabupaten dahulu agar lebih mudah. Alur permohonan pendaftaran 

paten secara non elektronik bagi UMKM yang ingin dibantu oleh 

pemerintah daerah pertama-tama mengajukan berkas permohonan ke 

Disperindag Kabupaten Semarang, setelah syarat permohonan tersebut 

telah terpenuhi maka akan dikirim ke Kanwil Hukum dan HAM untuk 

didaftarkan. Setelah syarat dan berkas permohonan telah lengkap, berkas 

dikirim langsung ke Dirjen KI di Tangerang untuk diproses pendaftaran 

patennya dan pembuatan sertifikat paten. Permohonan pendaftaran 

kemudian diproses oleh Dirjen KI sampai sertifikat paten keluar. 

Fasilitasi dan kemudahan dalam pendaftaran paten maupun kekayaan 

intelektual lainnya yang diberikan oleh dinas dan instansi Pemerintahan 

dalam hal ini Dinas Koperasi, UM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Semarang bertujuan agar para UMKM terdorong untuk 

mendaftarkan hasil temuannya, dan hal tersebut bertujuan untuk 

membantu penemu dalam pembuatan berkas permohonan. Pemberian 
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fasilitasi pendaftaran paten dapat membuat para UMKM semakin kreatif 

dalam membuat suatu temuan-temuan baru yang memiliki nilai 

ekonomis. Selain melalui jalur tersebut, inventor dapat mengajukan 

permohonan melalui online, yaitu dengan cara elektronik melalui laman 

resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) 

Kemenkumham. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran secara 

elektronik ini wajib melampirkan dokumen persyaratan secara elektronik 

sesuai dengan jenis permohonan di bidang kekayaan intelektual. Sistem 

e-filing ini membuat pengajuan permohonan menjadi sederhana, cepat, 

dan biaya yang dikeluarkan pemohon (selain biaya pendaftaran Paten) 

menjadi lebih murah. Pelayanan secara e-filing. Namun sangat 

disayangkan dengan banyaknya temuan dari UMKM mitra Unit 

Pelayanan Logam Kabupaten Semarang tetapi belum ada yang 

didaftarkan paten. 

2. Kendala yang dialami oleh UMKM mitra Unit Pelayanan Logam 

Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pendaftaran paten dibagi 

menjadi 2, yaitu kendala dalam aspek peran pemerintah dan kendala 

dalam aspek masyarakat secara langsung. Peran pemerintah merupakan 

aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran paten. 

Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal Kekayaan Intelektual 

khususnya pendaftaran paten bagi UMKM yang memiliki temuan 

menjadikan kesulitan tersendiri bagi UMKM untuk mendaftrakan hasil 

inovasi mereka. Sampai saat ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang belum memiliki 
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anggaran maupun program kerja terkait pendaftaran paten. Selain itu 

kurangnya SDM, dan tidak adanya sosialisasi, workshop atau pelatihan 

terkait pendaftaran bagi UMKM juga menjadi permasalahan tersendiri. 

Kendala dari aspek masyarakat secara langsung yaitu tidak adanya 

inisiatif dari para pelaku usaha, dalam hal ini inventor yang tidak mau 

mendaftarkan temuannya, karena merasa tidak perlu untuk mendapatkan 

pengakuan hukum terhadap temuannya. Kurangnya kesadaran hukum 

pelaku usaha, dan penemu merasa tidak perlu mendapat pengakuan 

hukum terhadap temuannya menjadi kendala dari aspek masyarakat. 

5. 2 Saran` 

Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu : 

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, UM, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Semarang, serta Kanwil Hukum dan 

HAM Jawa Tengah sebaiknya membuat sebuah program kerja 

tahunan, baik melakukan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan 

kepada para pelaku usaha terkait paten, dan memfasilitasi para 

inventor apabila ingin mendaftarkan temuannya.  

2. Bagi pelaku usaha sebaiknya berperan lebih aktif, lebih inisiatif 

untuk mendaftarkan penemuannya, dan harus mulai sadar bahwa 

mendaftarkan kekayaan intelektual itu penting. 

3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih mendorong pelaku usaha untuk 

menciptakan suatu temuan-temuan dan mendukung penemu untuk 

mendaftarkan temuannya. 
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