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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman terjadi begitu cepat, banyak negara lain yang sudah 

mengikuti dan melakukan kegiatan pembangunan guna mencapai kondisi menjadi 

negara maju. Percepatan pada era globalisasi bagi masyarakat antar daerah, wilayah 

bahkan  negara satu dan lainnya  menyebabkan tidak adanya lagi batas- batas dalam 

mengakses informasi. Era globalisasi saat ini membuat banyak orang diseluruh 

dunia melakukan persaingan secara langsung dan terbuka khususnya dalam bidang 

perekonomian. Persaingan secara langsung dan terbuka menyebabkan munculnya 

kegiatan perdagangan secara bebas.  
 Era perdagangan bebas memunculkan  suatu sistem yaitu industri kreatif. 

Menurut (Rongiyati (2018:45) industri kreatif adalah industri yang menghasilkan 

output, berasal dari kegiatan pemanfaatan bakat, keahlian dan kreativitas guna 

menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan serta peningkatan kualitas hidup. 

Hal tersebut berkaitan dengan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. 

Sektor UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia dimasa 

krisis, yang mana UMKM mempunyai kekuatan bertahan menghadapi krisis 

ekonomi. Usaha Mikro Kecil Menengah termasuk salah satu produsen yang 

memberikan peran penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan 

penyerapan  tenaga kerja  (Maryati, 2014). Peningkatan jumlah UMKM 

menyebabkan banyak ditemuinya kesamaan antara produk UMKM satu dan yang  
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lainnya. Hal tersebut menyebabkan  timbulnya kasus-kasus terhadap pemalsuan 

produk yang laris dipasaran.  

Keberadaan UMKM saat ini berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual  

atau HKI. HKI merupakan suatu sistem perlindungan hukum atas karya intelektual 

manusia yang termasuk hak menikmati hasil kreatifitas secara ekonomi (Nugroho, 

2015). HKI berkaitan dengan perlindungan hak merek. Pendaftaran merek bagi 

pelaku UMKM memiliki peran penting dimana, merek menjadi indentitas suatu 

produk serta melindungi kegiatan usaha dari pihak lain yang merugikan secara 

ekonomis.  

Perkembangan Kota Batu menjadi kota pariwisata mendorong lahirnya 

pelaku UMKM baru. Menurut prosiding seminar nasional technopreneurship 

Maftuchah, Arief, Isrok, & Winaya (2016), Kota Batu termasuk salah satu kota 

yang mengalami perkembangan begitu cepat termasuk dalam bidang industri 

namun, jumlah UMKM yang mendaftarkan HKI relatif sangat sedikit. Potensi 

pendaftaran dalam bidang HKI yang terdapat di Kota Batu ada 4 macam. Pertama, 

potensi pendaftaran hak merek sebesar 76,67%.  Kedua, potensi pendaftaran hak 

cipta sebesar 13,00%. Ketiga, potensi pendaftaran hak patent sebesar 6,67%. 

Keempat, potensi pendaftaran hak desain industri sebesar 3,66%. Potensi HKI bagi 

Industri kecil  Kota Batu  lebih banyak didominasi dalam bidang hak merek.  
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Permasalahan yang terjadi bagi pelaku UMKM Kota Batu terkait hak merek 

antara lain : 

1. Masyarakat maupun pelaku usaha khususnya UMKM di Kota Batu tidak 

memahami pentingnya HKI bagi keberlangsungan usahanya. 

2. Kurangnya kesadaran pendaftaran merek  

3. Pelaku UMKM belum memahami apa itu hak merek  

4. Tingkat kemanfaatan yang belum dirasakan pelaku UMKM  

5. Tingkat biaya pendaftaran merek yang tidak murah.  

Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi latar belakang peneliti 

mengambil judul “Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

dalam Perolehan Hak Merek bagi UMKM Berbasis Produk Olahan Pertanian-

Peternakan”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

dalam Perolehan Hak Merek bagi UMKM berbasis Produk Olahan Pertanian 

-Peternakan di Kota Batu? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perolehan Hak Merek dari 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu bagi UMKM 

berbasis Produk Olahan Pertanian-Peternakan di Kota Batu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

jawaban dari rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Mengetahui Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

dalam Perolehan Hak Merek Bagi UMKM Produk Olahan Pertanian-

Peternakan di Kota Batu. 

2. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perolehan Hak Merek 

dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu bagi UMKM 

berbasis Produk Olahan Pertanian-Peternakan di Kota Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi akademis diharapkan dapat memberikan gambaran, 

wawasan pengetahuan terkait peran pemerintah khususnya pemerintah daerah 

dalam penguatan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) yang 

menyumbang pertumbuhan ekonomi serta dapat digunakan sebagai bahan kajian 

bagi penelitian selanjutnya. 

Manfaat penelitian bagi praktis diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan penguatan 

Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) serta menjadikan sektor UMKM lebih 

berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah penelitian ini ditujukan untuk menghindari penafsiran yang 

salah dan lebih terfokus, maka disusun sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan di Kota Batu. 

2. Subjek yang diambil terdapat dua tempat  yaitu Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan Kota Batu serta pelaku UMKM  Kota Batu yang 

memperoleh fasilitasi pendaftaran hak merek.  

3. Penelitian berupa hak merek UMKM berbasis produk olahan pertanian-

peternakan.  

4. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif menurut 

Huberman dan  Miles serta pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. 

1.6 Batasan Istilah 

Penjelasan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi 

untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman judul penelitian. Batasan istilah 

berdasarkan judul penelitian “Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 

Kota Batu dalam Perolehan Hak Merek bagi UMKM Berbasis Produk Olahan 

Pertanian -Peternakan di Kota Batu” anatara lain sebagai beriku : 

1. Peran 

Peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki seseorang atau badan organisasi 

dimana, seseorang tersebut memiliki kedudukan atau posisi dalam struktur sosial. 

Peran dalam penelitian ini berdasarkan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM, 
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berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator atau 

katalisator. 

2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan lembaga 

pemerintah yang memiliki peran penting untuk dapat meningkatkan daya saing 

ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah diharapkan mampu  

mengembangkan dan melindungi kegiatan usaha pelaku UMKM. 

3. Hak Merek 

Hak merek merupakan hak khusus dari pemerintah yang diberikan kepada 

seseorang yang memiliki merek tersebut. Merek merupakan tanda pembeda berupa 

gambar, nama, kata-kata, huruf, angka-angka, maupun kombinasi terkait hal-hal 

tersebut dimana, memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. 

4. UMKM 

Usaha Mikro Kecil dan Mengengah merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapngan kerja, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta 

mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi (Putra, 2015). 

5. Produk Olahan Pertanian-Peternakan 

Pengolahan yaitu kegiatan bertahap dari bahan mentah yang diubah 

bentuknya maupun komposisinya. Pengolahan hasil pertanian berkaitan dengan 

proses pengolahan seperti pengilingan (milling), penepungan (powering), ekstraksi, 

penggorengan (roasting), penyulingan (extraction), pengalengan (canning) serta 

proses pabrikasi lainnya (Purwanto, 2009). 
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6. Faktor pendukung 

Faktor pendukung merupakan seluruh faktor yang turut mendorong, 

melancarkan, membantu dan mempercepat proses perolehan hak merek dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. 

7. Faktor penghambat 

Faktor penghambat merupakan seluruh jenis proses atau kegiatan yang 

menghambat dan menghalangi proses perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. 

 

 

 


