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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menurut Setiono (2010) berjudul “Peran Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi 

Usaha Kecil Menengah Inovatif”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya dalam perolehan hak merek 

bagi usaha kecil menengah inovatif. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Analisi data yang digunakan adalah interactive model 

analysis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman. Hasil penelitian 

menunjukan Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya dalam 

perolehan hak merek bagi usaha kecil menengah inovatif adalah sebagai fasilitator. 

Fasilitasi perolehan hak merek bagi usaha kecil menengah inovatif tersebut 

berupaya untuk meningkatkan minat pelaku usaha kecil menengah inovatif untuk 

mengajukan permohonan perolehan hak merek atas produk mereka.. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu terfokus pada peran dinas koperasi dan UMKM serta 

berkaitan dengan perolehan hak merek. Jenis penelitian dan metode analisis yang 

digunakan juga memiliki persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan yang terdapat 

dalam penelitian ini yaitu ditujukan bagi Usaha Kecil Menengah inovatif  di 

Surabaya. 
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Penelitian terdahulu menurut Rini (2017) berjudul “Peran Perbankan Syariah 

terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui tingkat partisipasi perbankan syariah dalam menciptakan 

keuangan inklusi bagi pelaku UMKM. Metode pengumpulan data melalui wawancara atau 

interview dari informan kunci atau criterion on based selection dan pengamatan 

langsung. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

dengan studi kasus batik Laweyan. Analisi data yang digunakan adalah interactive 

model analysis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman. Hasil penelitian 

menunjukan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Malang belum berjalan maksimal dan merata, sosialisasi dari bank 

syariah juga rendah, sehingga pelaku UMKM tidak tertarik melakukan pinjaman 

pada bank syariah. Faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut yaitu bank syariah 

dianggap memiliki prosedur yang rumit, adanya rasa ketidak pastian dan takut 

melakukan peminjaman pada bank syariah.  Perbedaan penelitian ini yaitu 

responden yang digunakan partisipasi perbankan syarian dalam menciptakan 

keuangan inklusif.  

Penelitian terdahulu menurut Putra (2015) berjudul “Peran Pemerintah 

Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik 

Kaca di Kabupaten Jombang”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran 

pemerintah daerah dalam pengembangan manik-manik kaca dan mendeskripsikan 

partisipasi pengusaha dalam pengembangan manik-manik kaca. Analisi data yang 

digunakan adalah interactive model analysis yang terdiri dari proses reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pemerintah 
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daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Peran sebagai fasilitator dapat 

diketahui melalui kegiatan pelatihan manajamen usaha dan proses produksi, 

bantuan sarana dan prasarana berupa pemberian alat penumbuk kaca dan tungku 

pembakaran. Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai katalisator dapat diketahui 

melalui kegiatan penetapan manik-manik kaca sebagai produk unggulan kabupaten 

Jombang, promosi produk dengan mengikuti pameran skala nasional dan 

internasional, bantuan pengurusan HAKI, penyediaan modal bergulir dengan bunga 

rendah. Perbedaan penelitian ini yaitu mendeskripsikan partisipasi pengusaha 

dalam pengembangan manik-manik kaca.. 

Penelitian terdahulu menurut Lestari & Firdausi (2017) berjudul “Peran 

pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata 

berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development)”. Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Kota Batu 

dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. 

Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman yang 

terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan simpulan. Hasil 

penelitian ini dapat dikatan berhasil berdasarkan indikator implementasi kebijakan 

dari Model Edward III, yaitu komunikasi, resources, disposition, dan struktur 

birokrasi. Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Batu sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable 
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development), yaitu pro ekonomi kesejahteraan, pro lingkungan berkelanjutan, pro 

keadilan sosial, dan pro lingkungan hidup. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

objek yang digunakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma 

pembangunan berkelanjutan. 

Penelitian terdahulu menurut Tahir (2015) berjudul “Good Urban 

Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota 

Makassar”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam 

pelaksanaan Good Urban Governance dengan menganalisis prinsip-prinsip Good Urban 

Governance terhadap pembangunan wilayah di Kecamatan Tamalanrea yang dikenal 

sebagai wilayah pendidikan. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif serta menggunakan teknik “observatory participant” yang 

mengharuskan partisipasi penelitian secara langsung berpartisipasi dalam suatu masyarakat 

atau komunitas sosial.  Metode penentuan informan yaitu secara purposive sampling dan  

snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah dalam 

pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea yang dikenal 

kawasan pendidikan tinggi terpadu tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang tidak terwujud dalam prinsip 

keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas keterlibatan penduduk dan 

masyarakat sipil. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode penentuan 

responden menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Objek 

penelitian ini terhadap pembangunan wilayah di Kec. Tamalanrea. 
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2.2 Pengertian Peran 

Menurut KBBI (2002:854) kata peran memiliki tiga arti kata. pertama, peran 

berarti pemain sandiwara (film) utama. Kedua, memiliki arti tukang lawak pada 

permainan makyong yang memerankan peranan. Peranan adalah  sesuatu yang 

menjadi bagian atau memegang pimpinan utama seperti tenaga-tenaga ahli maupun 

seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan negara. Ketiga, 

peran yaitu perangkat tingkah yang dimiliki seseorang dimana, seseorang tersebut 

memiliki kedudukan dalam masyarakat.  

Menurut Najoan, Kawengian, & Harilama (2017:6) teori peran merupakan 

gabungan beberapa teori antara orientasi dan disiplin ilmu (psikologi, sosiologi dan 

antropologi). Makna kata “peran” diambil dari dunia teater. Seseorang yang 

berperan ditunjuk sebagai pemain atau tokoh dalam posisi tertentu disebut actor. 

Posisi seorang actor dalam teater memiliki perilaku yang diharapkan tidak berdiri 

sendiri, namun berkaitan dengan orang lain dan actor tersebut. Berdasarkan sudut 

pandang tersebut teori peran yang disusun, peran adalah proses dinamis suatu 

kedudukan, ketika seseorang melakukan tugas, hak dan kewajibannya. 

Pengertian peran menurut Suhardono (1994:3) memiliki tiga makna. Pertama, 

penjelasan historis yang bermula dari kalangan drama atau teater pada zaman 

yunani atau romawi memiliki arti  karakterisasi oleh seorang actor dalam pentas 

drama. Kedua, penjelasan yang berkaitan dengan ilmu sosial, peran berarti sebagai 

suatu fungsi bagi seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi dalam struktur 

sosial. Ketiga, penjelasan yang bersifat operasional, dimana peran seorang actor 

memiliki hubungan antar role partner yang saling berkaitan dikarenakan suatu 
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peran tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain. Berdasarkan penjelasan dari 

beberapa ahli diatas dapat disimpulkan peran adalah seseorang maupun badan 

organisasi yang melaksanakan komitmen sesuai hak, tugas, kewajiban, tanggung 

jawab dan kedudukan dalam masyarakat atau struktur sosial dan bidang lainnya. 

Peran pemerintah merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan tugas 

serta memiliki kekuasaan  legislatif, yudikatif serta eksekutif (Putra, 2015). 

Berdasarkan Undang-undang  No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) menurut Diva (2009) peran pemerintah diwujudkan sebagai 

fasilitator, regulator serta katalisator.  

- Fasilitator 

Peran pemerintah sebagai fasilitator berarti pemerintah memiliki peran dalam 

memberikan fasilitasi UMKM dalam mencapai tujuan pengembangan pada 

usahanya. Fasilitasi yang dapat pemerintah lakukan ada tiga cara. Pertama, 

pemberian sesuatu berupa uang atau subsidi barang dan jasa. Kedua, pemberian 

keistimewaan berupa kemudahan seperti,  memberikan keringanan waktu serta 

prosedur dalam kepengurusan  bagi penerima program fasilitasi. Ketiga, 

Kebijakan yang tersendiri berkaitan dengan adanya kegiatan yang diadakan 

pemerintah. 

- Regulator 

Peran pemerintah sebagai regulator berkaitan dengan pembutan kebijakan 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk melakukan 

pengembangan pada usahanya.  
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- Katalisator 

Peran pemerintah sebagai katalisator berkaitan dengan peran pemerintah dalam 

mempercepat proses pengembangan UMKM menjadi fast moving enterprise. 

Fast moving enterprise yaitu kesiapan pelaku UMKM yang mampu melakukan 

teransformasi menjadi usaha yang lebih besar.  

2.3  Hak atas Kekayaan Intelektual  

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal HKI merupakan istilah 

Intellectual Property Right (IPR) yang terdiri dari tiga kata kunci antara lain Hak, 

Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan berarti sesuatu yang dapat dimiliki, dibeli, 

dijual ataupun dialihkan. Kekyaaan Intelektual adalah kekayaan yang berkaitan 

dengan segala hasil kecerdasan daya pikir dalam berbagai bidang seperti 

pengetahuan, karya tulis, seni, sastra, lagu, teknologi dan lainnya. Hak atas 

Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak berupa wewenang atau kekuasaan atas 

kekayaan intelektual seseorang yang diatur dalam norma hukum yang berlaku 

(Sutedi, 2009). Menurut Maulana (2005) HKI memiliki dua fungsi antara lain 

sebagai berikut : 

1. Pertama melindungi inovasi, kreativitas dan memberikan imbalan bagi 

seseorang yang mampu menciptakan sesuatu yang berkaitan deangan 

penemuan hal baru, desain dan merek.  

2. Kedua memberikan hak eksklusif bagi kebendaan tidak berwujud dalam 

jangka waktu tertentu untuk pemilik HKI. Ruang lingkup HKI memiliki 
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jangka waktu perlindungan yang berbeda-beda. Perlindungan hak paten dan 

desain memiliki masa perlindungan selama 20 dan 10 tahun, setelah melewati 

masa tersebut maka paten dan desain akan menjadi public domain atau milik 

umum. Jangka waktu perlindungan merek dan tata letak sirkuit terpadu 

memiliki jangka waktu yang sama yaitu selama 10 tahun, khusus bagi hak 

merek jangka waktu selama 10  tahun dapat diperpanjang sesuai keinginan 

pemilik. Tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diperpanjang masa 

perlindungannya seperti hak merek, apabila sudah melewati 10 tahun masa 

perlindngan maka akan menjadi public domain. 

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik seseorang dari 

suatu karya guna menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual yang 

diciptakan. Kekayaan intelektual memiliki arti kemampuan menghasilkan karya 

dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya yang timbul dari 

kemampuan intelektual berkaitan dengan daya cipta, rasa dan pemikiran yang 

membutuhkan biaya, tenaga dan waktu dengan tujuan memperoleh “produk” 

berlandasan kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat (Arif & Rosni, 2018). 

Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang muncul berdasarkan hasil imajinasi, 

olah pikir, perasaan serta karsa seseorang guna menghasilkan karya, inovasi serta 

kreativitas intelektual yang memiliki manfaat bagi orang lain. HKI dapat dijadikan 

sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sukarmi, 2016). 

Menurut Widihastuti & Kusdarini (2013:146) HKI merupakan hak yang 

timbul dari karya intelektualitas, kreativitas, rasio dan daya pikir manusia karena 

memiliki ide atau gagasan berkaitan dengan suatu hal tertentu sehingga 
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menimbulkan hak-hak imateriil serta dapat diterima nalar manusia. HKI termasuk 

aset tidak berwujud dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, keterampilan, 

sastra, seni, teknologi dan lain-lain. Menghadapi pasar global, kepemilikan HKI 

menjadi hal yang sangat penting karena seseorang memiliki   kepastian hukum 

apabila terdapat pengusaha lain yang menirut menggunakan hal yang sama. Ruang 

lingkup bidang HKI berdasarkan perjanjian putaran Uruguay pada Negosiasi 

Perdagangan Multilateral Annec 1C yaitu : 

a. Copyright & Related Right (hak cipta) 

b. Trademarks (merek) 

c. Geographical Indication (indikasi geografis) 

d. Industrial Design (desain industri) 

e. Patens (paten) 

f. Lay out Design - Topographies – of Integrated Circuits (desain lay out dari 

sirkuit elektronik terpadu) 

g. Protection Undisclosed Information (perlindungan rahasia dagang);  

h. Control of Anti-Competititve Practices in Contractual Licences 

(pengendalian terhadap praktik- praktik persaingan tidak sehat) 

Cakupan bidang HKI menurut Chairil et al (2002:6) berdasarkan perjanjian 

Internasional aspek perdagangan antara lain sebagai berikut : 

a. Hak Cipta (copy right)  

Hak cipta yaitu suatu hak yang diberikan kepada pencipta yang dapat 

digunakan untuk mengontrol dan memberikan ciptaanya untuk dilakukan 

duplikasi atau pemanfaatan ciptaanya. Adanya hak cipta pada hakekatnya 
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digunakan untuk mencegah pihak lain menduplikasi atau memanfaatkan 

tanpa izin. 

b. Paten  

Paten diberikan untuk melindungi invensi dalam bidang teknologi. Tujuan 

hak paten yaitu mencegah pihak lain atau inventor independen dari teknologi 

yang sama menggunakan invensi tersebut. Paten mendapat perlindungan 

selama 16-20 tahun. 

c. Merek (Trade Mark) 

Pendaftaran merek digunakan sebagai identifikasi barang dan jasa yang 

diproduksi suatu perusahaan 

d. Desain Industri (Insdustrial Design) 

Desain industri  berkaitan dengan bentuk yang terlihat secara visual dari 

produk-produk komersial. Desain melindungi bentuk yang terlihat. Jangka 

waktu monopoli desain berada lebih sedikit dibandingkan jangka waktu hak 

paten. 

e. Rahasia Dagang (Trade Secret) 

Hukum rahasia dagang melindungi berbagai jenis informasi komersial 

apabila informasi tersebut dikembangkan atau dijaga dengan metode yang 

bersifat rahasia. Bagi rahasia dagang tidak terdapat batasan berapa lama 

informasi tersebut dilindungi. 

f. Indikasi Geografis (Geographical Indications)  

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Lay-Out)  
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Meningkatnya kebergantungan serta kepentingan dalam bidang komputer di 

era moderen menyebabkan UU menyediakan disediakan untuk melindungi 

desain tata letak sirkuit terpadu yang terdapat pada produk elektronik, 

komputer dan desain tata letak sirkuit terpadu lainnya. 

h. Varitas Tanaman (Plant Varieties)  

Varietas tanaman baru yang dikembangan memiliki perundangan-undangan 

khusus. Perlindungan pada varietas tanaman baru biasanya berisi keunggulan 

dibandingkan varietas tanaman yang sebelumnya. 

2.4 Ruang lingkup Merek 

2.4.1 Perkembangan Hukum Merek di Indonesia 

Perkembangan hukum merek di Indonesia menurut Chairil et al. (2002:132) 

pada Tahun 1961,  undang-undang merek kolonial tahun 1912 masih tetap berlaku, 

hal tersebut disebabkan akibat penerapan pasal-pasal peralihan UUD 1945, UU RIS 

tahun 1949 serta UU Sementara 1950. Undang-undang merek tahun 1961 

selanjutnya mengatikan undang-undang merek kolonial. Undang-undang merek 

tahun 1961 sebenarnya hanya ulangan berdasarkan undang-undang sebelumnya. 

Undang-undang merek pada tahun 1992 mulai diberlakukan pada tanggal 1 

April 1993, dimana undang-undang tersebut mengantikan UU Merek Kolonial. 

Berlakunya UU baru maka, surat keputusan administratif yang berkaitan dengan 

prosedur pendaftaran merek dibuat. Kepentingan reformasi Undang-Undang  

Merek yang saling berkaitan maka, Indonesia menyatakan persetujuannya dalam 

Perjanjian Internasional Merek WIPO. 



19 
 

 

 

Undang-Undang  Merek tahun 1992 selanjutnya diubah pada tahun 1997 

dengan pertimbangan pasal-pasal berdasarkan Perjanjian Internasional mengenai 

aspek-aspek yang berhubungan dengan perjanjian dari Hak Kekayaan Intelektual 

(TRIPs)-GATT. Pengubahan UU tersebut memuat pasal-pasal  perlindungan 

indikasi asal dan geografis serta mengubah ketentuan UU sebelumnya yang mana 

pengguna merek pertama di Indonesia berhak mendaftarkan merek tersebut sebagai 

merek miliknya. 

Tahun 2001 hingga sekarang, UU Merek baru berhasil di sahkan oleh 

pemerintah. UU Merek tahun 2001 berisi berbagai peraturan yang sebelumnya 

sudah ada pada UU terdahulu. Perubahan penting yang tercantum dalam UU No 15 

Tahun 2001 yaitu penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi 

delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa merek, 

kemungkinan  menggunakan alternatif  penyelesaian sengketa serta ketentuan 

pidana diperberat. 

2.4.2 Pengertian Merek 

Definisi Merek menurut UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek di Indonesia 

pasal 1 ayat 1 terdiri dari gambar, nama, kata-kata, huruf, angka, susunan warna, 

maupun kombinasi dari hal-hal tersebut yang memiliki daya pembeda serta 

digunakan dalam kegiatan perdagangan berupa barang dan jasa.  

Merek merupakan tanda daya pembeda yang digunakan dalam suatu produk 

barang atau jasa. Merek dalam hal ini berkaitan dengan hukum  yang memberikan 

perlindungan serta upaya pemulihan apabila terdapat tanda perdagangan digunakan 
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pihak lain dimana pihak tersebut tidak memiliki hak maupun kewenangan terkait 

merek tersebut (Jened, 2015). 

Menurut Suryaniangsih & Milama (2016:40) merek adalah kelengkapan 

suatu produk sehingga, suatu produk harus memiliki merek. Produk yang tidak 

memiliki merek maka konsumen akan sulit untuk mencari kembali produk tersebut. 

Merek dalam hal ini berakaitan dengan nama, istilah, rancangan, simbol atau 

kombinasi dari hal – hal tersebut yang bertujuan mengidentifikasi barang dan jasa 

untuk menunjukan perbedaan produk dengan pesaing. 

Merek yaitu hal – hal yang berkaitan dengan gambar atau nama dimana 

digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Merek 

tersebut sering digunakan perusahaan dengan tujuan melindungi produk yang 

dimiliki sehingga perusahaan tetap mendapatkan reputasi yang baik,   kepercayaan 

konsumen dan  membangun hubungan yang baik terkait reputasi dengan merek  

disuatu perusahaan. Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah 

kepada seseorang yang memiliki merek tersebut atau hak yang dapat digunakan 

untuk menggunakannya kepada orang lain (Chairil et al., 2002).  

Merek merupakan tanda pembeda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-

angka, maupun susunan berdasarkan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek yaitu “suatu tanda 

pembeda” yang berkaitan dengan barang atau jasa bagi perusahaan satu dengan 

perusahaan lainnya. (Departemen  Perindustrian, 2002). 

Merek menurut Permata & Khairunnisa (2016:69) yaitu hak penting dalam 

perdagangan serta memperlihatkan hubungan erat antar barang, jasa serta seseorang 
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yang memiliki merek tersebut. Merek berhubungan dengan aset kondisional, yang 

berarti merek menghasilkan manfaat berupa nilai finansial untuk pemilik serta 

merek berkaitan dengan barang dan jasa. Merek diharuskan memilki tanda yang 

mempresentasikan dengan jelas seperti keadaan sebenarnya sehingga barang atau 

jasa tersebut memilki perbedaan dengan pihak lainnya.   

2.4.3 Fungsi Merek 

Menurut Sujatmiko  (2011) merek berfungsi sebagai aset berupa hak 

kebendaan tidak berwujud (Intangible). Hak merek tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari equity yang mencerminkan nilai merek. Merek juga berfungsi membedakan 

barang atau jasa sejenis. Fungsi merek dari segi ekonomis berkaitan dengan 

kekayaan (property) yang menghasilkan pemasukan (income) bagi pemilik merek. 

Merek dapat dijadikan sumber penghasilan, sehingga diperlukan perlindungan 

merek dari pelangaran dan kejahatan yang akan merugikan pemilik merek. 

Fungsi merek menurut Permata & Khairunnisa  (2016) yaitu sebagai tanda 

pengenal produk yang membedakan hasil produksi yang dihasilkan dengan pesaing 

lainnya. Merek juga berfungsi sebagai media promosi, sehingga produk akan lebih 

dikenal masarakat dengan hanya menyebutkan merek. Terakhir, merek  berfungsi 

sebagai jaminan terkait mutu suatu barang atau jasa yang dimiliki seseorang 

maupun badan organisasi. 

2.4.4 Jangka Waktu Perlindungan Merek 

Jangka waktu masa perlindungan hak merek berdasarkan undang-undang 

No. 15 tahun 2001 pasal 28 bagian kelima yaitu selama 10 tahun. Merek yang 
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terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan 

dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang. 

2.4.5 Hak dan Kewajiban Pemengang Merek 

Perlindungan hukum dalam bidang hak merek berupa gambar, nama, huruf, 

kata-kata, angka, susunan warna atau kombinasi antar unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda serta digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau 

jasa telah diatur dalam undang-undang. Pendaftaran merek harus memiliki 

perbedaan tanda dengan  yang digunakan perusahaan atau badan usaha lain. Hak 

merek yang terdaftar dalam perlindungan hukum memiliki jangka waktu 10 tahun 

sejak tanggal penerimaan serta jangka waktu perlindungan diperpanjang 

(Departemen Perindustrian, 2007).  

Berdasarkan  undang-undang no. 15 tahun 2001 tentang Merek dibedakan 

menjadi 3 antara lain sebagai berikut  : 

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 

1 ayat (2)). 

2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 

untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (3)). 

3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa 

dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang 
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atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang 

dan/ atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (4)). 

2.5 UMKM  

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada  Bab 1 UU No 20 Tahun 

2008 adalah : 

1. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik perorangaan atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria sesuai undang- undang tersebut. 

2. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimana 

dilaksanakan secara perorangan atau milik badan usaha, bukan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai serta menjadi 

bagian secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan usaha menengah 

atau usaha besar serta memenuhi kriteria usaha kecil sesuai undang-undang 

ini. 

3. Usaha mengengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

dilaksanakan secara perorangan atau badan usaha, bukan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai serta menjadi bagian secara 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar berdasarkan 

kekayaan besih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang telah diatur 

dalam undang-undang tersebut. 

Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Aset dan Omset 

Jenis Usaha Asset Omzet 

Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks 300 Juta 

Usaha Kecil >  50jt-500 Juta > 300jt-2,5M 

Usaha Menengah > 500jt-10M > 2,5M-50M 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019 
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Berdasarkan table 1 kriteria Usaha Mikro Kecil Mennengah (UMKM) 

memiliki penjelasan yang berbeda-beda antar satu literatur dengan literatur yang 

lainnya. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 kriterian UMKM 

didasarkan pada kekayaan bersih serta hasil penjualan. Kriteria usaha mikro apabila 

memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan serta 

memiliki hasil tahunan penjualan maksimal Rp 300.000.000.  Kriteria usaha kecil 

apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 

tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil tahunan penjualan 

maksimal Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000. Kriteria usaha menengah 

apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai 

Rp010.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil 

tahunan penjualan maksimal Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000. 

Berbeda dengan BPS yang membagi kriteria UMKM berdasarkan pada jumlah 

tenaga kerja yang dimiliki. 

Usaha Mikro Kecil Mennengah (UMKM) adalah salah satu bidang usaha 

yang mampu berkembang dan konsisten bagi perekonomian nasional. Peran 

UMKM bagi negara antara lain sebagai berikut : 

1) Memberikan kontribusi bagi perekonomian seperti peningkatan lapangan 

pekerjaan, ekspor serta memberikan sumbangan terhadap PDB. 

2) Menciptakan iklim bisnis positif dan berdampak pada sektor lain. 

3) Membangun citra dan identitas bangsa seperti membangun warisan budaya, 

nilai loka, ikon nasional dan turisme  
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4) Peningkatan kreativitas dan ilmu pengetahuan karena berbasis sumber daya 

terbaharukan. 

5) Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa karena adanya pengembangan 

inovasi dan kreativitas. 

6) Memberikan dampak sosial yang positif karena peningkatan kualitas hidup 

serta toleransi (Tri u & Darwanto, 2013). 

 


