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ABSTRAKSI 

 

 

 

Meluasnya arus globalisasi di bidang social,ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan 

lainnya telah membawa dampak kemajuan dan perubahan yang begitu pesat dalam dunia 

perdagangan. Penerapan globalisasi disektor perdagangan dimana setiap Negara bebas 

memasarkan produknya di Negara lain, telah membuat terjadinya persaingan yang semakin ketat 

dalam pemasaran produ-produk perusahaan, memperhatikan kenyataan dan kecenderungan 

perdagangan bebas tersebut, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya kebutuhan bagi 

pengaturan merek suatu produk dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Banyak 

aspek merek yang dapat diterapkan pada produk kerajinan sandal ini, yang pada dasarnya adalah 

untuk melindungi produk tersebut agar dapat bersaing dipasar global terutama untuk konsumsi 

ekspor yang notabene membutukan imtelektual property (perlindungan karya intelektual) untuk 

menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran HKI khususnya merek, yang juga disebabkan 

adanya persaingan dalam usaha sehingga mau tidak mau membutuhkan aspek hukum dalam 

pelaksanaannya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pendaftaran merek 

produk kerajinan sandal mereka daftarkan ke Disperindag Pemkab Sidoarjo ? (3) Upaya apa 

yang dilakukan Disperindag Pemkab Sidoarjo dalam mensosialisasikan UU No.15 Tahun 2001 

Tentang Merek ? 

Penelitian ini difokuskan pada sentra industri sandal Kludan di desa Kludan Kecamatan 

Tanggalangin Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan ada dua jenis data, yaitu : (1) Data 

Primer dan (2) Data Sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui (1) Wawancara (2) 

Observasi dan (3) Studi Dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi pendaftaran merek 

produk kerajinan sandal yang mereka daftarkan ke Disperindag Pemkab Sidoarjo belum 

terimplementasi dengan baik atau belum efektif hal ini antara lain disebabkan oleh: (a) Pengrajin 

masih belum mengetahui dan memahami tentang arti penting, manfaat dan prosedur, proses 

pendaftaran merk. (b) Kesadaran penggunaan merk masih rendah (c) Merek didaftarkan atau 

milik dari para pembeli/pemesan (d) Tidak mempunyai kesempatan/waktu untuk mendaftarkan 

mereknya (e) Merasa produknya sudah laku sekalipun produknya tidak didaftarkan (f) Merasa 

usahanya sudah terkenal karena sudah diwariskan turun temurun dari orangtuanya (g) Biaya 

pendaftaran merek masih dirasakan mahal (h) Lemahnya penegakan hukum, sehingga barang 

hasil desain dengan mudah dibajak. (2) Upaya yang dilakukan Disperindag Pemkab Sidoarjo 



dalam mensosialisasikan Merek adalah dengan memberikan penyuluhan di lingkungan pengrajin 

sandal di kecamatan Tanggulangin sebagai salah satu materi penyuluhan yang dilakukan 

Disperindag bersama dengan instansi pemerintah yang lain, seperti Dinas Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil. Sebagai wadah pembinaan bagi industri kecil Pemerintah daerah 

setempat membentuk suatu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang tugasnya memberikan 

penyuluhan tentang materi-materi yang dibutuhkan oleh industri kecil tersebut, dimana kegiatan 

ini di lakukan rutin sekali dalam sebulan. Di samping itu, memberikan bantuan peralatan yang 

dilakukan secara bergiliran dan juga memberikan modal pada pengrajin sandal tersebut. 

 

 


