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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

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

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

berdasarkan dua aspek. Pertama, Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro 

dan Perdagangan  Kota Batu berdasarkan capaian indikator kinerja 

memiliki pencapaian sebesar 97,08% yang berarti program fasilitasi 

formalitas badan usaha terrealisaikan dengan baik. Peran Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengacu pada UU No. 20 

tahun 2008 berperan sebagai fasilitator dan katalisator.  

2. Faktor pendukung dan penghambat perolehan hak merek dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu  

Faktor pendukung perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu yaitu Informasi,  prosedur 

pengajuan yang muda, manfaat, serta riset nama merek atau pencarian 

terkait nama merek sebelum melakukan pengajuan hak merek ke Dirjen 

HKI. Faktor penghambat perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu yaitu pola pikir pelaku 

UMKM yang tidak bersedia melakukan perubahan nama merek yang 

sudah didaftarkan pihak lain dan kesamaan nama merek baik secara 

keseluruhan mupun pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.  
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitimmemberikan saran upaya 

mengatasi permasalahan dalam pengajuan hak merek dapat dilakukan oleh 

pemerintah dan para pelaku UMKM.  

1. Pemerintah diharapkan meningkatakan kegiatan sosialisasi dan 

pembinaan terakit bidang HKI sehingga, pelaku usaha serta masyarakat 

memahami dan mengerti pentingnya perlindungan merek bagi 

produknya sejak awal mendirikan usaha. Pelaku UMKM juga dapat 

diberikan informasi metode pengecekan merek melalui web Dirjen 

HKI, sehingga pelaku UMKM yang akan melakaukan pengajuan merek 

sudah mengetahui merek tersebut sudah ada yang mendaftarkan atau 

belum. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

akan memberikan pemahaman pada pelaku usaha apabila terdapat 

penolakan pengajuan hak merek bagi produknya dapat memakai 

alternatif merek lain atau membuat nama merek baru. 

2. Pelaku UMKM Kota Batu diharapkan dapat mengikuti berbagai kegitan 

penyuluhan dan sosialisai tentang HKI, membuat nama merek yang 

lebih kreatif serta melakukan pengecekan merek sebelum melakukan 

pengajuan pendaftaran hak merek. 

 


