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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu dari tanggal 29 Maret 

sampai tanggal 30 Mei 2019. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 

oarang. Berikut deskripsi data hasil wawancara dengan Bapak Danar selaku kepala 

seksi pemberdayaan Industri Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan Kota Batu serta UMKM Kota Batu yang mendapatkan fasilitasi 

pendaftaran hak merek : 

a. Deskripsi data hasil penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan Kota Batu 

Kegiatan wawancara dengan Bapak Herwindra Danardana S.Sos, MM 

selaku kepala seksi pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah pada hari 

jum’at tanggal 29 Maret 2019 pukul 09:00 WIB di kantor Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan  lantai 3 Balaikota Amongtani. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Danar dalam kaitannya dengan 

pemberian fasilitas pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro 

dan Perdagangan  Kota Batu untuk  UMKM Kota Batu. Pemberian fasilitas 

yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  untuk 

pengembangan dan penguatan UMKM Kota Batu terdapat tiga jenis yaitu 

standarisasi uji nutrisi, sertifikasi halal dan pendaftaran dalam bidang HKI salah 

satunya adalah hak merek. Kegiatan fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro 

dan Perdagangan  Kota Batu dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya sejak 
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tahun 2015. Tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota 

Batu memberikan fasilitasi pendaftaran hak merek bagi 11 UMKM Kota Batu 

dan tahun 2018 memfasilitasi pendaftaran hak merek pada 20 UMKM Kota 

Batu.  Fasilitasi yang diberikan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  berupa pembebasan biaya pengurusan serta biaya pendaftaran. 

Pemberian fasilitasi pendaftaran hak merek hanya dapat diberikan pada UMKM 

Kota Batu serta UMKM yang sudah memiliki izin usaha berupa IUI dan 

minimal UMKM memiliki IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). Pengajuan 

pendaftaran hak merek dapat diberikan bagi UMKM yang mendirikan usaha 

secara individu atau kelompok. Pelaku UMKM dapat melakukan pengajuan 

pendaftaran hak merek secara mudah ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  Kota Batu. Hak merek memiliki masa berlaku selama 10 tahun, 

setelah masa berlaku habis maka pelaku UMKM tersebut melakukan masa 

perpanjangan secara mandiri. Permasalahan dalam pemberian fasilitasi 

pendaftaran hak merek yaitu pola pikir beberapa pelaku UMKM yang 

melakukan pengajuan pendaftaran hak merek tidak akan merubah nama merek 

meskipun nama merek tersebut sudah ada yang mendaftarakan.  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu menunjukan peran yang 

cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mudahnya prosedur pengajuan 

pendaftaran hak merek dan kegiatan pendaftaran hak merek yang dilaksanakan 

sejak tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah pendaftar sebanyak 9 orang 

dari tahun 2017 hingga 2018.  
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b. Deskripsi data hasil penelitian dengan UMKM Kota Batu yang 

mendapatkan fasilitasi pendaftaran hak merek 

1. Bapak Eko Sumartono  

Bapak Eko Sumartono selaku ketua Forum Industri Kecil Menengah 

Kota Batu dan pemilik UMKM Sari Alam Segar. Kegiatan wawancara 

dilaksanakan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.  

Bapak Eko memperoduksi jahe instan dan minuman sari temulawak 

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang. Omzet usaha temulawak 

Sari Alam Segar dari Bapak Eko Sumartono setiap bulannya sebesar Rp 

7.800.000. Menurut Bapak Eko pendaftaran hak merek sangat penting 

untuk dilakukan. Fasilitasi pendaftaran hak merek diketahui Bapak Eko 

dari dinas provinsi yang selanjutnya melakukan pengajuan ke Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu. Pengajuan 

pendaftaran hak merek dilakukan Bapak Eko pada tahun 2017. Prosedur 

pengajuan pendaftaran hak merek yang mudah membuat Bapak Eko tidak 

memiliki kesulitan selama proses pengajuan pendaftaran hak merek. 

Pendaftaran nama merek diharuskan tidak memiliki kesamaan dengan 

produk orang lain. Perbedaan yang dirasakan sesudah mendaftarkan hak 

merek yaitu memberikan jaminan serta legalitas produk yang dipasarkan. 

Pendaftaran hak merek memiliki pengaruh dalam penjualan produk Sari 

Alam Segar. Logo merek Sari Alam Segar didesain oleh Bapak Eko 

sendiri. Berkaitan dengan kegiatan yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan  Bapak Eko jarang mengikuti kegiatan yang 
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diadakan tersebut, melainkan lebih banyak mengikuti kegiatan yang 

diadakan dari provinsi.  

2. Ibu Lismiati  

Kegiatan wawancara dengan Ibu Lismiati dilaksanakan pada tanggal 31 

Maret 2019 pukul 09.00 WIB.  Ibu Lismiati selaku pemilik UMKM Lucky 

Sari yang memproduksi minuman sari apel, nanas, sirsak dan jambu 

dengan jumlah tenaga kerja dua orang. Usaha minuman sari buah  dari Ibu 

Lismiati kurang lebih setiap bulannya memperoleh omzet penjualan 

sebesar Rp 4.500.000. Perbedaan produk yang minuman Lucky Sari 

dengan produk lainya terdapat pada isi dalam satu kardus terdapat empat 

macam rasa minuman. Pengajuan pendaftaran hak merek Lucky Sari ke 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu pada tahun 

2018. Pendaftaran hak merek dirasa sangat penting untuk menghindari 

kegiatan plagiarisme oleh pihak lain. Pengajuan pendaftaran hak merek 

diketahui Ibu Lismiati dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

Kota Batu saat mengikuti kegiatan sosialisasi. Pengajuan pendaftaran hak 

merek ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu 

mudah sekali dilakukan apabila memiliki persyaratan yang lengkap. 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan pendaftaran 

hak merek berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIUP (Surat Izin 

Usaha Perdagangan), TDI (Tanda Daftar Industri), IUI (Izin Usaha 

Industri), e-tiket Merek dan materai. Perbedaan yang dirasakan Ibu 

Lismiati setelah melakukan pendaftaran hak merek yaitu lebih lega 
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sehingga lebih mudah melaksanakan pengenalan produk. Program 

fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan    Kota Batu 

memberikan manfaat bagi produk Lucky Sari namun, pendaftaran merek 

belum memberikan pengaruh dalam hal penjualan produk. Logo merek 

Lucky Sari didesain oleh pemilik. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi dari 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu sering diikuti 

oleh Ibu Lismiati.  

3. Bapak Yahya  

Bapak Yahya selaku pemilik UMKM Mulya Agro Mandiri yang 

memproduksi sambel apel, stik jamur serta semprit apel dengan merek 

“Izza”. Usaha yang dimiliki Bapak Yahya dengan merek “Izza” setiap 

bulannya mendapatkan omzet sebesar Rp 6.400.000. Kegiatan wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 pukul 10.00 WIB.  Bapak yahya 

salah satu UMKM yang melakukan pengajuan pendaftaran hak merek ke 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan    Kota Batu pada tahun 

2018, informasi fasilitasi pendaftaran hak merek diketahui dari komunitas 

UMKM Kota Batu. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebanyak lima 

orang. Pendaftaran hak merek penting dilakukan karena merek berkaitan 

dengan tanda atau simbol untuk memperkenalkan produk kepada 

konsumen. Pengajuan pendaftaran hak merek Izza ke Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu mudah dilakukan dengan 

melampirkan persyaratan fotokopi IUI (Izin Usaha Industri) dan e-tiket 

merek. Menurut Bapak Yahya pendaftaran hak merek Izza belum 
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memberikan pengaruh dalam hal penjualan produk atau bidang lainnya. 

Program fasilitasi yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan   Kota Batu bermanfaat memberikan jaminan atau legalitas 

bagi produk Izza. Logo merek Izza didesain oleh komunitas asosiasi APKB 

(Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat). Kegiatan yang diadakan oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu sering diikuti 

oleh Bapak Yahya. 

4. Ibu Winarsih  

Ibu Winarsih selaku pemilik UD. Kaya Rasa yang memproduksi sambel 

pecel dan brownies dengan merek dagang Kaya Rasa. Kegiatan wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 8 April 2019 pukul 11.30 WIB.  Jumlah tenaga 

kerja yang dimiliki sebanyak tiga orang. Usaha dari Ibu Winarsih dengan 

merek “Kaya Rasa” setiap bulannya mendapatkan omzet sebesar 

Rpo8.400.000. Ibu Winarsih salah satu UMKM yang mendapatkan 

fasilitasi pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  Kota Batu. Pengajuan pendaftaran hak merek Ibu Winarsih 

di tahun 2017 dengan merek Pandan Arum.  Pengajuan pendaftaran hak 

merek diharuskan memenuhi persyaratan fotokopi KTP, IUI serta e-tiket 

merek. Permasalahan pengajuan merek Pandan Arum setelah beberapa 

bulan terdapat pemberitahuan bahwa merek tersebut sudah didaftarkan 

oleh pihak lain.  Merek  Pandan Arum sudah digunakan Ibu Winarsih sejak 

awal berdirinya usaha pada tahun 2005. Berdasarkan hal tersebut yang 

membuat Ibu Winarsih kecewa, karena produk sambel pecel dan brownies 
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Ibu Winarsih sudah memiliki pelanggan dan banyak dikenal konsumen, 

sehingga untuk merubah nama merek tersebut sulit dilakukan. Butuh waktu 

serta usaha untuk membangun citra produk dengan merek yang baru. 

Pengajuan pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  Kota Batu  mudah dilakukan, namun apabila menemui 

kesamaan nama merek yang diajukan akan memerlukan waktu yang cukup 

lama dalam perolehan hak merek. Menurut Ibu Winarsih pendaftaran hak 

merek sangat penting dilakukan, karena merek merupakan identitas produk 

yang mampu menarik perhatian konsumen dan membantu melakukan 

segmentasi pasar. Manfaat program fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan   Kota Batu yaitu memberikan kepastian arah bagi 

pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan yang diadakan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan   Kota Batu sering 

diikuti oleh Ibu Winarsih. Pendaftaran hak merek Kaya Raya belum 

memberikan pengaruh dalam hal penjualan produk sambel pecel dan 

brownies. Hal tersebut terjadi akibat adanya perubahan nama merek yang 

digunakan sehingga memerlukan waktu untuk pengenalan produk dengan 

merek yang baru. Logo Kaya Rasa didesain oleh Ibu Winarsih dan 

anaknya, karena kegiatan desain suatu hobi maka tidak adanya kesulitan 

dalam desain merek. 

5. Bapak Arisandi  

Bapak Arisandi selaku bendahara Forum IKM serta pemilik minuman sari 

temulawak dan sari apel merek Arum dengan jumlah tenaga kerja lima 
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orang. Usaha yang dimiliki Bapak Arisandi setiap bulannya mendapatkan 

omzet sebesar Rp 6.900.000. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 17 April 2019 pukul 08.00 WIB.  Pengajuan pendaftaran hak merek 

dilakukan pada tahun 2017. Informasi program fasilitasi pendaftaran hak 

merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu 

diperoleh Bapak Arisandi dari asosiasi UMKM Kota Batu. Pendaftaran hak 

merek Arum selama pengajuan terdapat kesulitan karena banyaknya merek 

arum yang sudah terdaftar. Pengajuan pendaftaran hak merek ke Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu mudah dilakukan 

dengan tahapan setelah pengajuan diadakan sosialisasi terkait hak merek, 

detail pengisian formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi KTP, TDI 

serta e-tiket merek.  Perbedaan yang dirasakan setelah mendaftaran merek 

Arum yaitu memberikan jaminan, kepastian untuk konsumen dan 

perlindungan hukum bagi produk Arum. Pendaftaran merek Arum 

memiliki pengaruh dalam penjualan produk. Logo merek Arum didesain 

oleh Bapak Arisandi sendiri menggunakan computer. Kegiatan yang 

diadakan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu 

sering diikuti oleh Bapak Arisandi. 

6. Bapak Subandrio  

Bapak Subandrio selaku ketua bidang pembinaan dan pelatihan Forum 

IKM serta pemilik TM Mandiri yang memproduksi abon merek PRAHU 

(Produk Asal Tahu) dengan jumlah tenaga kerja 2 orang. Usaha yang 

dimiliki Bapak Subandrio dengan merek “PRAHU” setiap bulannya 
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mendapatkan omzet sebesar Rp 3.000.000. Kegiatan wawancara 

dilaksanakan pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 12.00 WIB. 

Pengajuan pendaftaran hak merek dilaksanakan pada tahun 2014. 

Informasi program fasilitasi pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan    Kota Batu diketahui dari PLUT  (Pusat 

Layanan Usaha Terpadu) Kota Batu. Pendaftaran hak merek sangat penting 

dilakukan karena merek memberikan perlindungan hukum, kepastian pada 

konsumen dan terhindar dari plagiasi. Merek awal yang didaftarkan yaitu 

Matahari, karena banyak yang sudah menggunakan nama merek Matahari 

akhirnya mengubah nama merek dengan nama PRAHU (Produk Asal 

Tahu). Syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan hak merek yaitu 

fotokopi KTP, IUI serta e-tiket merek. Menurut Bapak Subandrio produk 

yang didaftarkan hak mereknya lebih mudah memasuki pasar yang lebih 

luas. Manfaat adanya program yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan    Kota Batu sangat membantu dan memudahkan 

UMKM  mendapatkan pengakuan. Pendaftaran hak merek memiliki 

pengaruh dalam penjualan produk abon PRAHU. Logo PRAHU didesain 

oleh Bapak Subandrio sendiri menggunakan corel draw. Kegiatan yang 

diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  akan diikuti 

oleh Bapak Subandrio apabila diundang. 

7. Bapak Wahyu  

Bapak Wahyu selaku pemilik kopi dengan merek Pringgitan Coffe 

memiliki jumlah tenaga kerja sebnyak 4 orang.  Usaha kopi yang dimiliki 
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Bapak Wahyu dengan merek “Pringgitan Singodermo” mendapatkan 

omzet sebesar Rp 17.000.000 setiap bulannya. Kegiatan wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 20.00 WIB.  Pengajuan 

pendaftaran hak merek Pringgitan Coffe pada tahun 2017 yang diketahui 

dari dinas provinsi. Pengajuan pendaftaran hak merek Pringgitan Coffe 

selama prosesnya tidak mengalami kesulitan sama sekali, karena sebelum 

menggunakan nama tersebut Bapak Wahyu melakukan riset untuk nama 

merek yang akan digunakan. Pendaftaran hak merek sangat penting 

dilakukan karena merek dipandang sebagai identitas dan bauran pemasaran 

atau sebagai bentuk stategi penjualan untuk memperoleh keuntungan. 

Pengajuan pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan    Kota Batu sangat mudah dilakukan apabila sudah memiliki 

persyaratan yang lengkap seperti SIUP, TDI, TDP, NPWP, KTP dan e-

tiket merek. Perbedaan yang dirasakan setelah melakukan pendaftaran hak 

merek Pringgitan Coffe yaitu lebih mudah melakukan penjualan produk, 

meningkatkan awareness konsumen terhadap produk, legalitas produk 

terjamin sehingga mampu memasuki pasar yang lebih besar serta mudah 

melakukan kerja sama dengan pihak lain.  Logo Pringgitan Coffe didesain 

oleh Bapak Wahyu sendiri, sehingga mampu menonjolkan identitas dari 

produk yang dihasilkan. Desain merek Pringgitan Coffe memiliki beberapa 

kesulitan saat membuat logo tersebut, dimana kesulitan tersebut terletak 

pada bagaimana membuat identitas kopi yang diproduksi dapat 

memberikan cerminan serta menonjolkan produk yang dihasilkan.  
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8. Ibu Elistiyah  

Ibu Elistiyah selaku pemilik Delima Crispy yang memproduksi  camilan 

jamur dan pare crispy dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang. Usaha 

camilan dari jamur yang dimiliki Ibu Elistiyah dengan merek “Delima 

Crispy” mendapatkan omzet sebesar Rp 7.600.000 setiap bulannya. 

Kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 

pukul 13.30 WIB.  Ibu Elistiyah merupakan salah satu UMKM yang 

mendapatkan fasilitasi pendaftaran hak merek pada tahun  2017, dimana 

mengetahui adanya program fasilitasi pendaftaran hak merek dari 

mengikuti kegiatan pembinaan dibawah bimbingan Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan  Kota Batu. Permasalahan pendaftaran hak merek 

Ibu Elistyah yang dialami selama pengajuan yaitu merek yang serupa 

sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain dengan nama merek D5, 

akhirnya Ibu Elistyah melakukan perubahan pada merek yang diajukan 

dengan nama Delima Crispy. Pendaftaran hak merek penting dilakukan 

untuk memberikan pengakuan serta perlindungan hukum bagi produk 

Delima Crispy. Pengajuan pendaftaran hak merek ke Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu mudah dilakukan dengan 

melampirkan fotokopi KTP, IUI serta e-tiket merek. Perbedaan yang 

dirasakan  setelah melakukan pendaftaran hak merek memberikan 

pengaruh yang sangat besar yaitu dari segi produksi produk Delima Crispy 

meningkat karena banyaknya permintaan akan produk tersebut. Pemberian 

program fasilitasi atau program-program lainnya dari Dinas Koperasi, 



52 
 

 

 

Usaha Mikro dan Perdagangan   Kota Batu dinilai sangat membantu, dalam 

hal pembiayaan serta pengarahan.  Logo Delima Crispy didesain oleh 

pemilik serta komunitas UMKM Kota Batu. Program kegiatan yang 

diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan    Kota Batu 

sering diikuti oleh Ibu Elistyah seperti kegiatan pelatihan, pameran, 

pembinaan dan sosialisai.   

 

 

9. Ibu Nanik Hariati  

Ibu Nanik Hariati selaku pemilik UMKM kripik kentang dengan merek 

Rama Jaya yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 8 orang. Usaha 

stik kentang yang dimiliki Ibu Nanik dengan merek “Rama Jaya” 

mendapatkan omzet sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya. Kegiatan 

wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.  Ibu 

Nanik merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran hak 

merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu pada 

tahun 2017, selama proses pengajuan hak merek Rama Jaya tidak 

mengalami kesulitan. Pengajuan pendaftaran hak merek mudah dilakukan 

dengan melampirkan dokumen yang lengkap seperti fotokopi TDI, KTP 

serta e-tiket merek. Program fasilitasi pendaftaran hak merek dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan   Kota Batu diketahui dari PLUT 

Kota Batu.  Pendaftaran merek penting dilakukan karena berkaitan dengan 

identitas produk yang dihasilkan.   Program fasilitasi dari Dinas Koperasi, 
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Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu bermanfaat bagi Ibu Nanik 

dalam hal pembiayaan. Pendaftaran hak merek bagi produk kripik kentang 

Rama Jaya tidak memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. 

10. Ibu Fidyati Amalia  

Ibu Fidyati Amalia selaku pemilik UD. Sumber Agung Barokah yang 

memproduksi tahu sehat merek Nikenak dengan jumlah tenaga kerja 

sabanyak 2 orang. Usaha tahu sehat yang dimiliki Ibu Fidyati dengan 

merek “Nikenak” mendapatkan omzet sebesar Rp 2.000.000 setiap 

bulannya. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2019 

pukul 12.30 WIB.  Produk yang didaftarkan hak mereknya yaitu tahu pada 

tahun 2018 serta camilan bola-bola apel pada tahun 2015. Terkait  adanya 

permasalahan merek bola-bola apel serta sulitnya mendapatkan tenaga 

kerja membuat kegiatan produksi bola-bola apel dihentikan. Merek Amalia 

setelah beberapa bulan juga terdapat pihak yang mengklaim bahwa merek 

Amalia sudah didaftrkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Berdasarkan 

permasalahan tersebut menimbulkan kerugian karena setelah proses 

verifikasi bahwa merek Amalia belum ada yang memiliki dilakukan proses 

percetakan kemasan dengan merek Amalia sebanyak 5000 eks lembar. 

Menurut Ibu Fidyati pendaftaran hak merek sangat penting dilakukan 

karena merek merupakan identitas dari suatu produk. Pengajuan 

pendaftaran hak merek ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

Kota Batu diketahui dari pengumauman komunitas UMKM Kota Batu.  

Pengajuan hak merek ke  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  
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Kota Batu mudah dilakukan namun terdapat kuota dalam memberikan 

fasilitasi tersebut. Pendaftaran hak merek belum memberikan pengaruh 

terhadap penjualan produk tahu sehat Nikenak hanya saya pendaftaran 

tersebut memberikan perlindungan hukum bagi produk Ibu Fidyati. 

Kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  Kota Batu jarang diikuti, namun sering mengikuti ketiatan 

ketika Ibu Fidyati masih aktif memproduksi produk bola-bola apel. 

11. Bapak Imam  

Bapak Imam selaku pemilik minuman jamu beras kencur, kunyit asam, 

sinom serta temulawak merek YO-Ang (Yola Anggita) dengan jumlah 

tenaga kerja sebanyak 3 orang. Usaha jamu rempah-rempah yang dimiliki 

Bapak Imam dengan merek “YO-Ang” mendapatkan omzet sebesar 

Rp03.600.000 setiap bulannya. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada 

hari minggu tanggal 30 Mei 2019 pukul 12.15 WIB.  Bapak imam 

merupakan salah satu UMKM yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran hak 

merek pada tahun 2012 dan sertifikat terbit pada tahun 2018 berlaku 

sampai tahun 2024. Penerbitan sertifikat hak merek  YO-Ang dikenakan 

biaya sebesar Rp 100.000 ditransfer ke rekening HKI, kemudian sertifikat 

dikirimkan melalui kantor pos. Infrormasi program fasilitasi pendaftaran 

hak merek diketahui dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan    

Kota Batu. Tahapan pengajuan pendaftaran hak merek yaitu melakukan 

pengajuan hak merek dengan melampirkan persyaratan IUI, KTP serta e-

tiket merek kemudian dilakukan sosialisai. Perbedaan yan dirasakan 
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setelah mendaftrarkan hak merek yaitu memberikan perlindungan hukum 

sehingga terhindar dari rasa khawatir. Manfaat  pendaftaran hak merek 

banyak dirasakan oleh Bapak Imam seperti usaha semakin mudah 

berkembang dan mendapatkan pengakuan dari konsumen. Logo merek 

YO-Ang didesain menggunakan jasa percetakan. Kegiatan yang diadakan 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu sering diikuti 

oleh Bapak Imam.  

12. Bapak Agus  

Bapak Agus selaku pemilik UMKM Double B yang memproduksi kripik 

bayam, oncom, minuman sari jeruk dan murbei dengan merek Esyahieer 

memiliki  jumlah tenaga kerja sebanyak 3 orang. Usaha makanan ringan 

dan minuman merbei yang dimiliki Bapak Agus dengan merek 

“Esyahieer” mendapatkan omzet sebesar Rp 7.500.000 setiap bulannya. 

Kegiatan wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 15.30 

WIB.  Bapak Agus merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi 

pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  Kota Batu pada tahun 2018. Informasi fasilitasi pendaftaran 

hak merek diketahui dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

Kota Batu secara langsung. Pengajuan pendaftaran hak merek sangat 

mudah dilakukan dengan memenuhi persyaratan legalitas usaha, KTP dan 

e-tiket merek. Pendaftaran hak merek produk Bapak Agus belum 

memberikan pengaruh dalam hal peningkatan penjualan produk. Logo 

merek Esyahieer didesain oleh Bapak Agus dan istri, selama proses desain 
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ditemukannya kebingungan untuk dapat menciptakan logo yang bagus dan 

cara mendesain merek bagaimana. Program kegiatan dari Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan    Kota Batu menurut Bapak Agus yaitu 

memberikan pengetahuan baru dan sangat membantu bagi UMKM untuk 

memperoleh fasilitasi seperti hak merek, uji nutrisi serta halal. 

5.2 Paparan Data dan Analisi Data 

Pemerintah daerah memiliki peran penting guna melaksanakan penguatan dan 

pengembangan dalam suatu daerah. Sektoreekonomi mampu berjalan karena 

adanyamdukungan dari pemerintah yang melaksanakan pengawasan, pengaturan, 

dan penindakan dari persoalan yang terjadi serta dapat mempercepatfppergerakan 

sektor ekonomi melalui kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Percepatan 

pergerakan kemajuan suatu daerah salah satunya yang terjadi pada UMKM Kota 

Batu. Peran pemerintah berdasarkan Undang-undang  No 20 tahun 2008 

diwujudkan sebagai fasilitator, regulator serta katalisator. Berikut beberapa 

pemaparan untuk mengetahui peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

bagi UMKM Kota Batu serta faktor pendukung dan penghambat dalam perolehan 

hak merek : 

 

 

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator 

Peran pemerintah sebagai fasilitator yakni berkaitan dengan kegiatan 

pemberian sesuatu baik berupa barang atau jasa. Pemberian sesuatu yang 
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dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu untuk 

mengembangan dan penguatan UMKM Kota Batu salah satunya yaitu 

pemberian fasilitasi pendaftaran hak merek. Program fasilitasi perolehann 

hakk merek bagi UMKM dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

Kota Batu diberikan dalam bentuk pembebasan biaya kepengurusan dan 

pendaftaran. Berikut pernyataan  Bapak Danar selaku kepala seksi 

pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah saat wawancara :  

“fasilitas yang diberikan itu berupa pembebasan biaya pengurusan dan 

biaya pendaftaran. Jadi UMKM tersebut tidak dikenakan biaya. Karena ini 

fasilitasi, kan gratis yang biayai APBD dari dinas. Nah, kami hanya 

memberikan fasilitasi yang pendaftaran aja, nilainya Rp 600.000 bagi 

UMKM. Kalo mereka mendaftar mandiri itu mereka dikenakan biaya 

sekitar Rp 2.000.000 berdasarkan tarif yang berlaku. Sertifikat yang bisa 

terbit itu prosesnya lama paling cepet 3 sampai 5 tahun. Kegiatan fasilitasi 

yang seperti ini itu dilakukan satu tahun satu kali.” (Hasil wawancara 25 

Mei 2019) 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wahyu selaku pemilik 

UMKM kopi merek Pringgitan Coffe terkait pemberian fasilitasi dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan    :  

“kalo biaya sebenarnya ndak ada, prosesnya itu dari awal di daftarkan itu 

sebenarnya gratis, karna semuanyakan sudah ditanggung dari em… apa ya 

namanya itu.... eemm anggaran dari dinas sendiri. sebenarnya setiap kota 

memiliki s” (Hasil wawancara 25 Mei 2019) 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lismiati selaku pemilik UMKM 

minuman Lucky Sari terkait pemberian fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan   :  

 “enggak mbak, saya enggak mengeluarkan biaya saat ngurus itu. Yang 

penting fotokopian surat yang dibutuhkan legkap itu wes.” (Hasil 

wawancara dengan Ibu Lismiati 5 April 2019) 
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Berbeda dengan pernyataan Bapak Arisandi selaku bendahara Forum 

Industri Kecil Menengah serta pemilik  UMKM Sari temulawak dan Bapak 

Subandrio pemilik UMKM abon PRAHU terkait pemberian fasilitasi hak 

merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  : 

“em… biaya, enggak sih. Waktu kemarin saya mendaftarkan hak merek saya 

ke dinas  tidak dikenakan biaya sama sekali tapi, denger-denger kalo 

sertifikat udah jadi itu bayar Rp 100.000 gitu seh. Tapi ya belum pasti mbak, 

soalnya ini juga belom jadi sertifikatnya. Masih menunggu kepastian dari 

pihak KEMENKUMHAM kalo gak salah karena merek saya ini banyak 

yang menyamai.” (Hasil wawancara dengan Bapak Arisandi 17 Mei 2019) 

 

“enggak. ini kan masih lama jadinya saya cuman ada surat,  nantik kalo 

udah jadi sertifikatnya bayar sembilan puluh ribu atau seratus ribu kalo 

gak salah.”  (Hasil wawancara dengan Bapak Subandrio19 Mei 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku pemilik UMKM 

jamu YO-ANG : 

“em biayanya cuman kita ambil bayar Rp 100.000 transfer ke rekeningnya 

HKI trus nantik dikirim lewat pos” (Hasil wawancara dengan Bapak Imam 

25 Mei 2019) 

Hasil wawancaar dengan Ibu Fidyawati selaku pemilik UMKM tahu sehat 

Nikenak terkait fasilitasi pendaftaran perolehan hak merek : 

 “waktu itu yang merek awal, saya dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 

persatu merek yang kita ajukan. Ini saya baru ngajukan lagi, masih 

nunggunya lama” (Hasil wawancara dengan Ibu Fidya 30 Mei 2019) 

Berikut hasil konfirmasi terkait pembayaran biaya sebesar Rp 100.000 

dengan Bapak Danar selaku kepala seksi pemberdayaan Industri Kecil dan 

Menengah : 

“em… seksek gini terkait hal tersebut, proses verifikasi ini lama kan dari 

pihak KEMENKUMHAM. Perlu diumumkan, kemudian kalo ada yang 
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menanggapi, eemm… enggak terima, trus banding itu prosesnya lama 

paling cepet tiga tahun. Baru sertifikat bisa terbit. Kalo, sertifikat sudah 

terbit itu pihak KEMENKUMHAN akan menyurati orang yang 

bersangkutan, jadi sudah tidak melalui dinas lagi langsung menyurati 

sesuai alamat yang tertera pada saat didaftarkan dulu. Jadi, pemohon 

perolehan hak merek yang bersangkutan ada dua kemungkinan. Pertama 

mereknya tidak dapat diterbitkan mereka harus merubah atau mereka harus 

eee,, opo lek ngarani iku.. banding dan lain sebagainya. kedua, bisa 

diterbitkan. kalo bisa diterbitkan mereka harus mengambil sendiri  ke 

Jakarta iki aturan e ya, dengan membayar biaya seratus ribu melalui BNI 

disetorkan ke negara. Nah, bukti bayarnya itu untuk mengambil sertifikat.  

Tp ada aturan baru lagi untuk pendaftaran tahun 2014 ke atas itu sekarang 

free udah gak banyar yang seratus.  Jadi selama ini temen – temen yang 

kita daftarkan itu, kalo mereka  melakukan pembayaran 100rb itu kita 

setorkan ke negara disertai bukti pembayaran juga.” (Hasil wawancara 29 

Maret 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, 

pemberian fasilitasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu 

berupa pembebasan biaya pendaftaran dan kepengurusan dimana, dana 

tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

PEMKOT Batu. Program fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan    untuk setiap UMKM yang melakukan pengajuan pendaftaran 

hak merek diberikan anggaran senilai Rp 600.000 sedangkan, pendaftarn hak 

merek yang dilaksanakan secara mandiri akan dikenakan biaya pendaftaran 

sebesar Rp. 2.000.000 belum termasuk biaya tambahan lainnya. Program 

fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  dirasa sangat 

membantu bagi pelaku UMKM Kota Batu, dimana pelaku UMKM diberikan 

keringanan baik dalam hal biaya serta penguatan perlindungan hukum. Proses 

penerbitan sertifikat membutuhkan waktu paling cepat 3 sampai 5 tahun. 

Proses menunggu permohonan pendaftaran hak merek yang lama dinilai 
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sebagai salah satu kendala bagi beberapa pelaku UMKM yang melakukan 

pengajuan hak merek. Permohonan pendaftaran hak merek yang lama 

dikarenakan selama prosesnya melaui beberapa tahapan seperti pemeriksaan 

formalitas, pengumuman, pemeriksaan subtantif sampai menunggu merek 

tersebut dapat diterima atau tidak hingga tebit sertifikat. Pemberian fasilitasi 

pendaftaran hak merek dilaksanakan satu tahun sekali, dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan fasilitasi pendaftaran hak merek pelaku usaha yang 

lain. Proses pengajuan pendaftaran hak merek diharuskan melampirkan dan 

melangkapi persyaratan berupa fotokopi dokumen yang dibutuhkan. 

Persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan pendaftaran hak merek seperti 

fotokpi KTP, IUI atau TDI dan e-tiket merek. 

Proses pengajuan pendaftaran hak merek bagi pelaku UMKM yang 

melakukan pendaftaran hak merek diatas tahun 2014 tidak dikenakan biaya 

apabila sertifikat telah terbit. Namun, bagi pelaku UMKM yang melakukan 

pengajuan pendaftaran hak merek dibawah tahun 2014 penerbitan sertifikat 

hak merek dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 ditransfer ke rekening Dirjen 

HKI. Mekanisme pemeriksaan pendaftaran hak merek membutuhkan waktu 

yang lama serta memiliki dua kemungkinan, sertifikat dapat diterbitkan atau 

tidak. Pertama, merek pemohon tidak dapat diterbitkan karena merek tersebut 

kemungkinan sudah ada pihak lain yang mendaftrkan sehingga pemohon 

diharuskan melakukan perubahan atau banding terkait merek tersebut. Kedua, 

merek dapat diterbitkan melalui beberapa prosedur pembayaran sebesar Rp 

100.000 yang ditransfer ke rekening Dirjen HKI berdasarkan ketentuan 
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pemerintah pusat dikenakan biaya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) yang berlaku pada Dirjen HKI. 

2. Peran pemerintah sebagai katalisator 

Pemerintah sebagai katalisator dalam hal ini memiliki makna suatu proses 

perkembangan UMKM yang mampu dan mau melakukan transformasi untuk 

menjadi usaha yang lebih besar, guna mencapai hal tersebut diperlukan 

keterlibatan pemerintah untuk membantu proses perubahan. Berikut hasil 

wawancara dengan Ibu Elistyah selaku pemilik UMKM pare dan jamur Delima 

Crispy :  

“iya sering, sebenarnya Dinas iku sering sosialisai ten UKM, bagaimana 

UMKM ki agar lebih maju ngono kui lo mbak. Missal e ki yokpo solusine 

UMKM seng ra duwe duwit, nah dinas kui sering ngandeng Bank BRI, seng 

sering yo BRI lekne Mandiri jarang, trus…koperasi ngunu iku wes mbak. 

Trus ki, seng merek iku. Awale ki aku cuma berpiki seng penting dodolanku 

payu ngono, tapi dari kegiatan lan ilmu seng tak peroleh ki, gk iso lek ngono 

tok. Bahwa UMKM ki membutuhkan izin, terus… pengakuan pelanggan, 

terjamin juga” (Hasil wawancara dengan Ibu Elistyah 26 Mei 2019) 

Berdasarkan hasil wawancra dengan Ibu Elistyah dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan sosialisai, pelatihan dan fasilitasi untuk memajukan UMKM Kota 

Batu sering dilaksanakan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

memberika solusi berupa informasi ataupun metode dalam penyelesaian suatu 

masalah yang dihadapi UMKM Kota Batu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  dinilai sebagai penghubung antar UMKM degan Lembaga 

swasta atau BUMN. Prosedur pendaftaran perlindungan hukum bagi produk 

UMKM akan memberikan kemajuan dan pengembangan  sehingga, dapat 
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memberikan pengaruh dalam hal keuntungan yang didapatkan serta 

permintaan produk dapat meningkat. 

3. Faktor pendukung perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan   Kota Batu 

Faktor pendukung perolehan hak merek bagi pelaku UMKM Kota Batu antara 

lain sebagai berikut : 

1. Informasi 

Informasi merupakan salah satu media yang menjadi faktor 

pendukung dalam pendaftaran hak merek bagi pelaku UMKM Kota 

Batu. Pelaku UMKM tidak akan melakukan pendaftaran hak merek 

produknya apabila tidak mengetahui adanya program fasilitasi 

perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan   Kota Batu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Eko 

pada tanggal 31 Maret 2019 : 

“saya Tau ada fasilitasi merek dari dinas provinsi malahan, 

kemudian.. saya mengajukan ke Dinas” (Hasil wawancara dengan 

Bapak Eko 31 Maret 2019) 

  Berikut hasil wawancara dengan bapak Wahyu : 

“saya tau dari provinsi langsung malahan” (Hasil wawancara 

dengan Bapak Wahyu 26 Mei 2019) 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lismiati yang mengatakan : 

 “tau informasinya dari Dinas Usaha Mikro habis itu saya tanya apa 

aja syarat-syaratnya trus saya daftarkan.” (Hasil wawancara 

dengan Ibu lismiati 5 April 2019) 
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Hal serupa juga dikatakan Ibu Winarsih terkait mengetahui adanya 

program fasilitasi pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan , berikut hasil wawancara : 

“saya diberitau dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  langsung ” (Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih 

12 April 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elistyah yang 

mengatakann: 

“awal e ki ikut UMKM binaan dibawah Dinas, njur trus tak 

daftarkan merek kui” (Hasil wawancara dengan Ibu Elistyah 26 Mei 

2019) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya  yang 

mengatakano: 

 “dugi Asosiasi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Yahya 8 April 

2019) 

Hal serupa juga dikatakan Bapak Arisandi berikut hasil wawancara : 

“Informasi yang seperti itu saya selalu dapet dari grub komunitas 

IKM” (Hasil wawancara dengan Bapak Arisandi 17 Mei 2019) 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Subandrio : 

 “saya tau dari PLUT Kota Batu, yang tempatnya ada diatas museum 

angkut itu. Kantornya warna biru” (hasil wawancara Bapak 

Subandrio 19 Mei 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

informasi adanya program fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro 

dan Perdagangan termasuk faktor pendukung pelaku UMKM 

melakukan pendaftaran hak merek produknya ke Dinas Koperasi, 
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Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu. Informasi termasuk faktor 

pendukung perolehan hak merek karena apabila pelaku UMKM Kota 

Batu tidak mengetahui adanya program fasilitasi pendaftaran hak 

merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  maka, 

pelaku UMKM tidak akan mengajukan pendaftaran hak merek. 

Kecuali, bagi pelaku UMKM yang memahami pentingnya pendaftaran 

hak merek bagi kemajuan usahanya dapat melakukan pengajuan 

pendaftaran hak merek secara mandiri. Hasil informasi yang diketahui 

pelaku UMKM berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan Kota Batu secara langsung, dinas provinsi, komunitas 

UMKM dan dari PLUT Kota Batu. Pelaku UMKM yang bergabung 

dengan kelembagaan atau organisasi akan bermanfaat bagi 

keberlanjutan dan kemajuan suatu usaha.  

2. Prosedur perolehan hak merek mudah dilakukan 

Prosedur pengajuan perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan  yang mudah dilaksanakan merupakan salah 

satu faktor pendukungnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak 

Danar selaku kepala seksi pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah 

yang berkaitan dengan prosedur pengajuan perolehan hak merek yang 

mudah didaftarkan : 

“sangat mudah sekali.” (hasil wawancara dengan Bapak Danar 29 

Maret 2019 ) 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku pemilik 

UMKM kopi Pringgitan : 
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“mudah sebenarnya yang penting ada persyaratan yang harus 

dibawa contohnya seperti eee… apa namanya SIUP, TDI, TDP, 

NPWP, KTP kemudian ada e-tiket label juga” (Hasil wawancara 

dengan Bapak Wahyu 26 Mei 2019) 

Hasil wawancara dengan Ibu Lismiati selaku pemilik minuman sari 

buah Lucky Sari antara lain sebagai berikut : 

“mudah sekali kalo syarat-syaratnya udah lengkap” (Hasil 

wawancara dengan Ibu Lismiati 5 April 2019) 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Winarsih pemilik UMKM UD. 

Kaya Rasa : 

“saya kira mudah ya, tapi kalo ada nama merek kita yang sama atau 

sudah ada yang menggunakan nama itu yang repot. Jadi, kita harus 

cari nama merek lain” (Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih 12 

April 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pengajuan pendaftaran hak merek melalui Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan memiliki prosedur yang mudah, pelaku 

UMKM hanya diharuskan memiliki persyaratan yang lengkap untuk 

mengajukan. Proses kepengurusan pendaftaran hak merek yang mudah 

merupakan salah satu faktor pendukung perolehan hak merek dimana, 

pelaku UMKM hanya perlu memenuhi persyaratan pendaftaran hak 

merek tanpa mengikuti alur pengajuan hak merek yang panjang. Syarat 

bagi pelaku UMKM yang akan mengajukan pendaftaran hak merek 

yaitu melakukan fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Tanda Daftar Perusahaan 
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(TDP), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), Izin Usaha Industri (IUI) serta e-tiket merek.    

3. Manfaat nyata yang dirasakan pelaku UMKM setelah melakukan 

pendaftaran hak merek 

Manfaat nyata yang dirasakan pelaku UMKM saat memperoleh hak 

merek bagi produknya termasuk faktor pendukung perolehan hak 

merek. Pelaku UMKM yang sudah memahami dan merasakan apabila 

produk mereka lebih dikenal serta dapat memasuki pasar yang lebih 

luas akan menjadi dorongan bagi pelaku UMKM mendaftarkan hak 

mereknya. Berikut hasil wawancara dengan  Ibu Winarsih pemilik UD. 

Kaya Rasa : 

“banyak manfaat yang didapatkan, karena kalo sudah memiliki 

nama, produk yang dipasarkan lebih terjamin, saya merasa PD 

(Percaya Diri) karena udah diakui. Saya kira hak merek ini juga 

sebagai langkah awal perlindungan hukum bagi produknya saya” 

(hasil wawancara dengan Ibu Winarsih 12 April 2019) 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Elistyah selaku pemilik Delima 

Crispy : 

 “nganu… dari segi usaha jadi lancar, lebih banyak dikenal orang, 

trus konsumen merasakan kenyamanan karena sudah memiliki 

legalitas. Semua udah terjamin ngoten. Masuk ke toko seng rada 

besar ngoten lebih mudah” (hasil wawancara dengan Ibu Elistyah 

26 Mei 2019) 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu pemiliki UMKM 

kopi Pringitans : 
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“satu, kita mudah untuk jual produk. Kedua, ya… merek itu sebagai 

identitas bagi produk kita. Sehingga kopi yang saya produksi 

konsumen sudah mengetahui bahwa kopi ini Pringgitans. Kemudian 

bisa mempengaruhi konsumen karena semakin merek itu legal, 

untuk berkerjasama atau memasuki toko yang lebih besar itu malah 

ada jaminan dan mudah, karena produk ini itu sudah melalui 

beberapa proses tahapan. Sehingga bagi UKM sangat pentinglah 

bagi keberlanjutan dari usahanya” (hasil wawancara dengan Bapak 

Wahyu 26 Mei 2019)  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, 

manfaat yang diperoleh pelaku UMKM yang sudah melakukan 

pendaftaran hak merek lebih merasa aman dalam memasarkan 

produknya. Pendaftaran merek bagi UMKM dapat dijadikan sebagai 

salah satu identitas pengenalan suatu produk kepada konsumen. 

Pendaftaran hak merek dinilai sebagai salah satu jaminan terkait mutu 

produk yang diproduksi. Pendaftaran merek dapat memberikan 

pengaruh terhadap penjualan serta permintaan pasar akan produk 

tersebut. Pendaftaran hak merek bagi produk UMKM sangat penting 

untuk didaftarkan karena pendaftaran hak merek tersebut sebagai 

langkah awal perlindungan hukum bagi pelaku UMKM Kota Batu.  

Produk yang sudah melalui proses pendaftaran hak merek akan 

semakin banyak dikenal orang karena pendaftaran hak merek berfungsi 

sebagai media promosi. Proses penjualan produk UMKM akan lebih 

mudah juga memasuki pasar yang lebih luas ketika produk sudah 

terdaftar hak mereknya. Hak merek mampu memberikan pengaruh bagi 
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konsumen, karena semakin merek legal, untuk melakukan kerjasama 

dengan pihak lain lebih mudah. 

4. Riset 

Riset nama merek atau pencarian terkait nama merek untuk suatu 

produk sebelum melakukan pengajuan hak merek ke Dirjen HKI dan 

memulai usaha merupakan salah satu faktor pendukung perolehan hak 

merek. Berikut informasi yang informan dapatkan ketika wawancara 

dengan Bapak Wahyu pemilik kopi Pringgitans : 

“karena dari awal usaha itu, kita sudah research maksute nama yang 

kita cari sebelum penentuan. Kita cari dulu di google, kalo emang 

gak ada kita deal pake nama itu. Kalo nama merek kita enggak ada 

yang menyamai itu prosesnya cepet” (hasil wawancara dengan 

Bapak Wahyu 26 Mei 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancra dengan Bapak Wahyu dapat 

disimpulkan bahwa, Penentuan nama merek bagi suatu produk sejak  

awal memulai usaha akan mempermudah proses  perolehan hak merek, 

dikarenakan apabila nama merek yang diajukan memiliki kesamaan 

dengan pihak lain akan mudah mencari alternatif nama lain serta 

meminimalisir kerugian yang terjadi akibat memiliki merek yang sama 

dengan produk lainnya. Pelaku UMKM yang produknya sudah dikenal 

pasar serta memiliki konsumen yang menyukai produk tersebut, maka 

produsen akan kehilangan konsumen dikarenakan memiliki nama 

merek yang sama dengan produk lainnya. Pemilik produk yang 

memiliki masalah tersebut selanjutnya harus merebranding ulang atas 

merek barunya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. 
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4. Faktor penghambat perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro 

dan Perdagangan    Kota Batu 

Faktor penghambat perolehan hak merek bagi pelaku UMKM Kota Batu antara 

lain sebagai berikut : 

a. Pola pikir pelaku UMKM yang tidak ingin merubah merek produknya. 

Pola pikir pelaku UMKM yang tidak ingin merubah merek produknya, 

merupakan salah satu faktor penghambat perolehan hak merek. Berikut 

hasil wawancara dengan Bapak Danar terkait hal tersebut :  

“biasanya gini lo.. rata-rata orang yang sudah menggunakan merek 

ini contohnya seperti flamboyan ini misalnya, ketika ada satu merek 

yang sudah memakai dia gak mau berubah, gitu. Kalo mereka gak 

mau merubah percuma kita daftarkan sementara kita harus bayar. 

Kalo mereka ganti mereknya kadang-kadang itu mereka gak srek. 

Jadi, ya mau gak mau kalo mereka mau didaftarkan hak mereknya 

mereka harus merubah. Kendalanya mereka harus cari lagi nama  

lainnya” (Hasil wawancara 29 Maret 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keinginan UMKM yang tidak bersedia melakukan perbuhan pada 

merek yang sudah didaftarkan pihak lain merupakan faktor 

penghambat perolehan hak merek. Pendaftaran hak merek yang 

memiliki kesamaan dengan merek pihak lain akan jelas mendapatkan 

penolakan sehingga perolehan hak merek tidak dapat didaftrakan. 

b. Kesamaan Nama Merek 

Menurut Bapak Danar selaku kepala seksi pemberdayaan Industri 

Kecil dan Menengah Kota Batu yang menjadi faktor penghambat 

perolehan hak merek bagi UMKM Kota Batu yaitu adanya kesamaan 
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nama merek yang diajukan dengan pihak lain. Berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Danar terkait hal tersebut : 

“yang menjadi penghambat perolehan hak merek semakin lama itu, 

e… pelaku UMKM tersebut memiliki nama merek yang sama dan 

sudah ada orang lain yang mendaftarkan duluan, sehingga dalam 

pengajuan merek tersebut akan ditolak atau bisa semakin lama 

ngurusnya dan harus banding juga.” (Hasil wawancara dengan 

Bapak Danar 29 Maret 2019) 

Berikut hasi wawancara denga Ibu Winarsih selaku pemilik UD. 

Kaya Rasa terkait hal tesebut :  

“merek awal yang saya daftarkan itu pandan arum, setelah 

melakukan pendaftaran, saya mendapat informasi ternyata pandan 

arum sudah ada yang menggunakan, sehingga saya diajurkan untuk 

melakukan perubahan nama merek saya. Gini, dari situ saya kecewa 

padahal, produk saya dengan nama pandan arum sudah banyak 

dikenal orang, sudah memiliki pangsa pasar sendiri, untuk 

memperkenalkan produk saya sampai dikenal konsumen juga butuh 

waktu.” 

 Berdasarkan hssil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

faktor penghambat perolehan hak merek yaitu adanya kesamaan baik 

secara keseluruhan mupun pada pokoknya dengan merek milik pihak 

lain serta  merek tersebut sudah telebih dahulu didaftarkan pihak lain. 

Pengajuan pendaftaran hak merek yang memiliki kesamaan dengan 

pihak lain akan melalui prosedur yang Panjang dan membutuhkan 

waktu yang lama. Pendaftaran hak merek bagi produk UMKM yang 

sudah lama didirikan serta belum melakukan pendaftaran hak merek 

memiliki kemungkinan bahwa merek tersebut sudah didaftarkan pihak 

lain, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan upaya 

branding ulang dengan merek yang baru. Pelaku UMKM yang ingin 
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menggunakan nama merek yang sama dengan pihak lain yang 

mendaftrakan terlebih dahulu maka, pihak yang akan menggunkan 

merek tersebut diharuskan membayar royalti bagi pemilik merek.  

5.3 Temuan Penelitian 

Analisa temuan terkait peran  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan    

Kota Batu dalam perolehan hak merek bagi UMKM berbasis produk olahan 

pertanian-peternakan, dilakukan setelah menemukan data yang diinginkan. 

Penelitian dilaksanakan dengan melakukan wawancara pada 13 informan, berikut 

beberapa hasil temuan penelitian terkait hal tersebut : 

Pertama, peneliti menemukan program fasilitasi perolehann hakk merek bagi 

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

dalam bentuk pembebasan biaya kepengurusan dan pendaftaran, dimana dana 

tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PEMKOT 

Batu. Program fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan    untuk 

setiap UMKM yang melakukan pengajuan pendaftaran hak merek diberikan 

anggaran senilai Rpm600.000 sedangkan pendaftarn hak merek yang dilaksanakan 

secara mandiri akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.000.000 belum 

termasuk biaya tambahan lainnya.  Pemberian fasilitasi pendaftaran hak merek 

tidak sepenuhnya gratis, pelaku UMKM diharuskan melakukan pembayaran 

apabila sertifikat terbit dengan mentransfer biaya sebesar Rp 100.000 ke rekening 

Dirjen HKI. Berdasarkan ketentuan pemerintah pusat pelaku UMKM dikenakan 

biaya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 

Dirjen HKI sebesar Rp 100.000 untuk pelaku UMKM yang mengajukan dibawah 



72 
 

 

 

tahun 2014. Pemberian fasilitasi pendaftaran hak merek tersebut sangat membantu 

dan bermanfaat, dimana pelaku UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya yang 

mahal dan produk yang dihasilkan pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum. 

Berdasarkan hal tersebut tampak peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan   Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan memberikan fasilitasi bagi 

pelaku UMKM dengan tujuan mengembangkan dan memperkuat usaha bagi pelaku 

UMKM Kota Batu.  

Kedua, kemudahan prosedur bagi UMKM Kota Batu yang mengajukan 

pendaftaran hak merek ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota 

Batu, sehingga pelaku UMKM tidak perlu melakukan semua prosedur 

kepengurusan ke kantor pusat KEMENKUMHAM. Pemberian fasilitasi akan 

memberikan kemudahan dan menyederhanakan prosedur kepengurusan 

permohonan hak merek. Pelaku UMKM yang ingin mendapatkan fasilitasi 

pendaftaran hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  secara 

gratis dapat melakukan pengajuan secara langsung ke kantor Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Batu. 

Ketiga, peneliti menemukan bahwa riset atau pencarian nama merek akan 

mempermudah pelaku UMKM memperoleh hak merek bagi produknya, maka 

pelaku UMKM perlu mengadakan riset terlebih dahulu terkait nama merek yang 

akan digunakan dan didaftarkan untuk produk yang akan dipasarkan. Riset terkait 

nama produk yang akan didaftarkan hak mereknya dapat meminimalisir 

ditemukannya kesamaan merek berupa logo, tulisan, kata-kata dan kesamaan 

lainnya. Pendaftaran hak merek sejak awal berdirnya usaha juga perlu dilakukan 
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agar tidak menimbulkan kerugian bagi usahanya serta pelaku UMKM dengan 

mudah dapat melakukan pengenalan dan promosi produknya secara lebih luas .  

 Keempat, pola pikir pelaku UMKM yang keras dapat menghambat 

perolehan hak merek, dimana pelaku UMKM bersikukuh tidak ingin melakukan 

pergantian nama mereknya padahal merek tersebut sudah ada yang mendaftarkan. 

Pelaku UMKM yang tetap ingin menggunakan nama merek tersebut dapat 

melakukan banding serta akan memerlukan proses yang panjang. Upaya yang dapat 

dilakukan guna menghindari hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pendaftaran hak merek sejak awal memulai usaha. Solusi lain bagi pelaku UMKM 

yang tetap bersikukuh ingin menggunakan nama merek yang sama dengan pihak 

pendaftar pertama maka, pihak yang akan menggunkan merek tersebut diharuskan 

membayar royalti bagi pemilik merek. 

5.4 Pembahasan 

5.4.1 Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  dalam 

Perolehan Hak Merek Bagi UMKM Berbasis Produk Olahan 

Pertanian-Peternakan 

Berdasarkan program fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan    Kota Batu perannya dalam perolehan hak merek bagi UMKM 

dapat dilihat melalui dua macam cara. Pertama, peran Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan  Kota Batu dilihat berdasarkan pengukuran capaian 

indikator kinerja yang dapat dihitung dengan cara menghitung nilai realisasi 

dibandingkan dengan nilai rencana yang sudah dilaksanakan dikalikan 

100%. Kedua, berdasarkan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM peran 
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pemerintah daerah  sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Kegiatan 

fasilitasi UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha mikro dan perdagangan yang 

diwujudkan dalam  kegiatan pelatihan serta fasilitasi dalam bidang HKI yang 

mengacu pada dokumen tertulis yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 

usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya 

Manusia, Desain dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan pandangan Miftah 

Thoha bahwa peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan 

dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma 

yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa 

organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu 

merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan 

tanggung jawab atas suatu pekerjaan (2003:80). 

Capaian indikator kinerja merupakan acuan pengukuran kinerja yang 

digunakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu dalam 

rangka penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dan evaluasi 

pencapaian kinerja. Berikut tabel realisai anggaran yang mendukung 

pencapaian sasaran :  

Tabel 1. Realisasi Anggaran 

No Kegiatan Rencana 

Anggaran 
Realisai Anggaran 

 

Persentase 

1. Program fasilitasi 

formalisasi Badan 

usaha UMKM 

Rp 45.787.000,- Rp 44.451.875,- 97,08% 

Sumber : Data Sekunder (2019) 
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  Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa rencana anggaran tahun 2018 

terkait program fasilitasi formalisasi badan usaha UMKM Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dianggarkan sebesar 

Rpo45.787.000 dan realiasi anggaran sebesar Rpp44.451.875.  Anggaran 

dana sebesar Rp 45.787.000 digunakan untuk fasilitasi ISO, hak merek, hak 

cipta, uji nutrisi, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), Halal dan 

barcode. Berdasarkan rencana anggaran dan realisasi anggaran tahun 2018 

dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dapat 

dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut : 

Capaian Indikator Kinerja = 
Rp 44.451.875 

X 100% 
Rp 45.787.000 

Capaian Indikator Kinerja = 97,08%  

Hasil perhitungan antara realisasi anggaran sebesar Rpp44.451.875 

dibagi rencana anggaran sebesar  Rp 45.787.000 dikalikan 100 % diperoleh 

hasil perhitungan sebesar 97,08% yang berarti kegiatan program fasilitasi 

formalisasi badan usaha terrealisaikan dengan baik atau capaian indikator 

kinerja dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

terrealisasikan.  

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek pada pasal 14, 

menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek dalam waktu 

paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan 

permohonan. Pengumuman permohonan dalam berita acara negara resmi 

merek setelah dilakukan pemeriksaan formalitas akan berlangsung selama 2 

(dua) bulan. Berita resmi merek diterbitkan secara berkala oleh Menteri 
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melalui sarana elektronik dan atau non-elektronik. Pengumuman dilakukan 

dengan mencantumkan: 

a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan 

melalui Kuasa; 

b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa; 

c. Tanggal Penerimaan; 

d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali 

dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; 

dan 

label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek 

menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau 

angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai 

terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang 

lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya 

dalam ejaan Latin. 

Berdasarkan hasil wawancara, temuan dan pemaparan data diatas, 

peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam perolehan 

merek bagi UMKM berbasis produk olahan pertanian-peternakan mencakup 

tiga hal yaitu berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Fasilitasi yang 

dapat pemerintah lakukan ada tiga yaitu  pemberian sesuatu, pemberian 

keistimewaan dan kebijakan yang tersendiri. Regulator berkaitan dengan 

pembuatan kebijakan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pelaku 

UMKM untuk melakukan pengembangan pada usahanya. Katalisator 
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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 (Diva, 2009). 

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  sebagai 

fasilitator memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan 

usaha yang dimiliki oleh UMKM. Hal tersebut dapat dilakukan ketika 

UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah 

memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, demikian pula jika 

UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator membantu mencari 

jalan keluar agar UMKM mendapat pendanaan yang dibutuhkan (Putra, 

2015). Berikut peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  dalam 

program fasilitasi hak merek dapat dilihat berdasarkan : 

1. Pemberian sesuatu 

Program fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

diberikan dalam bentuk pembebasan biaya kepengurusan dan biaya 

pendaftaran sebesar enam ratus ribu rupiah. Dana untuk program 

fasilitasi hak merek berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) PEMKOT Batu. Fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  sesuai dengan pandangan 

Putra (2015:6) bahwa pemberian sesuatu untuk mencapai tujuan 

pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM dalam bidang 

fasilitasi  berupa pemberian uang atau subsidi baik barang maupun jasa. 
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Pelaku UMKM yang melakukan pendaftaran hak merek dibawah tahun 

2014 tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, pelaku UMKM 

hanya perlu melakukan pembayaran sebesar Rp 100.000  ke Dirjen 

HKI berdasarkan peraturan pemerintah RI terkait PNBP (Penerimaan 

Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada KEMENKUMHAM. Pelaku 

UMKM yang melakukan pengajuan pendaftaran  hak merek diatas 

tahun 2014 maka tidak dikenakan biaya sama sekali karena 

diberlakukannya peraturan baru  bahwa bagi pelaku UMKM yang 

melakukan pengajuan pendaftaran hak merek di Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan  Kota Batu tidak dikenakan pembayaran 

terkait PNBP.  

2. Pemberian keistimewaan 

Pemberian keistimewaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan  Kota Batu berkaitan dengan memberikan kemudahan 

seperti memberikan keringanan waktu serta prosedur yang mudah 

dalam kepengurusan  program fasilitasi pendaftaran hak merek. Pelaku 

UMKM yang melakukan pengajuan pendaftaran hak merek dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  diberikan kemudahan 

prosedur sehingga, pelaku UMKM tidak perlu melakukan dan 

melaksanakan proses kepengurusan pengajuan pendaftaran hak merek 

ke kantor pusat KEMENKUMHAM. Pelaku UMKM yang akan 

melakukan pengajuan pendaftaran hak merek untuk pelindungan 

merek produknya dapat mengajukan secara langsung ke Dinas 
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Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu. Pengajuan 

pendaftaran hak merek yang dilakukan pelaku UMKM hanya perlu 

melangkapi berkas persyaratan pendaftaran hak merek berupa fotokopi 

IUI, TDI, KTP dan e-tiket merek.  

3. Kebijakan yang tersendiri 

Kebijakan yang tersendiri berkaitan dengan adanya kegiatan yang 

diadakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu 

yaitu fasilitasi perolehan hak merek. Fasilitasi tersebut merupakan 

salah satu perwujutan Undang-undang No. 20 tahun 2008 berkaitan 

dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Undang-undang No. 20 

tahun 2008 memaparkan bahwa pemerintah pusat dan daerahh 

memberikan fffasilitasi untuk pengembangan usaha kecil menengah 

pada beberapa bidang, salah satu bidangnya yaitu bidang desain dan 

teknologi.  Perkembangan dalam bidang desaindan teknologi tersebut 

mencakup salah satu tujuan yaitu mendorong UMKM dalam perolehan 

hak merek. Kegiatan fasilitasi dalam hal ini berkaitan dengan 

perwujudan dari peraturan pemerintah Kota Batu No. 5 tahun 2008 

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro 

dan Perdagangan  Kota Batu anatara lain sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah serta perindustrian dan perdagangan. 
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b. Penyelenggaraan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah, perindustrian dan perdagangan serta pelayanan umum 

sesuai dengan lingkup tugas. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil 

dan menengah serta perindustrian dan perdagangan.  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

Pemerintah sebagai katalisator dalam hal ini memiliki makna suatu 

proses perkembangan UMKM yang mampu dan mau melakukan 

transformasi untuk menjadi usaha yang lebih besar, guna mencapai hal 

tersebut diperlukan beberapa keterlibatan pemerintah untuk membantu 

proses perubahan. Keseluruhan proses keterlibatan pemerintah daerah tidak 

boleh terlibat secara kesluruhan yang dapat menyebabkan perekonomian 

tidak efisien dikarenakan pasar tidak bergerak secara alami. Peran 

pemerintah sebagai katalisator sesuai dengan pandangan Putra (2015:7) 

bahwa dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, dinas tidak ikut 

campur dalam seluruh proses pengembangan bisnis, kegiatan maupun 

program yang dilaksanakan dinas hanya bertujuan untuk merangsang 

UMKM dapat berkembang menjadi UMKM yang mandiri atau bahkan 

berkembang menjadi usaha besar. Peran pemerintah dalam hal katalisator 

dapat dijalankan melalui kegiatan pemberdayaan, penghargaan terhadap 

UMKM, prasarana intelektual atau perlindungan hak kekayaan intelektual 

serta dalam hal permodalan (Ermalia & M’ruf, 2016). Peran pemerintah 
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daerah dalam melaksanakan pengembangan UMKM dinyatakan dalam UU 

No. 20 tahun 2008. Peran pemerintah dalam undang -undang tersebut yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pasal 20 bidang desain 

dan teknologi. Mendorong UKM memperoleh sertifikat HKI atau Hak atas 

Kekayaan Intelektual.  

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  dalam 

mewujudkan daya saing perekonomian dan mengembangan UMKM Kota 

Batu sebagai katalisator dapat dilihat adanya beberapa program kegiatan 

antara lain sebagai berikut : 

 

 

 

1. Penyelenggaraan kegiatan  pelatihan, sosialisasi dan BIMTEK 

(Bimbingan Teknis) 

2. Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM Kota Batu serta 

Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan 

swasta. 

3. Fasilitasi kemudahaan formalisai badan usaha UMKM 

4. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana 

5. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM. 

6. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan bagi koperasi dan 

Unit usaha berprestasi. 
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5.4.2 Faktor Pendukung Perolehan Hak Merek 

Faktor pendukung perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan  Kota Batu antara lain sebagai berikut : 

1. Informasi yang diketahui pelaku UMKM terkait adanya program 

fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  

Kota Batu. Informasi termasuk faktor pendukung perolehan hak 

merek karena apabila pelaku UMKM Kota Batu tidak mengetahui 

adanya program fasilitasi pendaftaran hak merek dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  maka, pelaku UMKM 

tidak akan mengajukan pendaftaran hak merek. Kecuali, bagi 

pelaku UMKM yang memahami pentingnya pendaftaran hak 

merek bagi kemajuan usahanya dapat melakukan pengajuan 

pendaftaran hak merek secara mandiri. Hasil informasi yang 

diketahui pelaku UMKM terkait program fasilitasi berasal dari 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota Batu secara 

langsung, dinas provinsi, komunitas UMKM dan dari PLUT Kota 

Batu. Pelaku UMKM yang bergabung dengan kelembagaan atau 

organisasi akan bermanfaat bagi keberlanjutan dan kemajuan 

suatu usaha. 

2. Prosedur pengajuan perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan  yang mudah dilaksanakan. Hal 

tersebut sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 21 bab VII 

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan 
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insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, 

keringanan tarif sarana dan prasarana. Pelaku UMKM yang 

melakukan pengajuan pendaftran hak merek hanya diharuskan 

memiliki persyaratan yang lengkap untuk mengajukan. Proses 

kepengurusan pendaftaran hak merek yang mudah merupakan 

salah satu faktor pendukung perolehan hak merek dimana, pelaku 

UMKM hanya perlu memenuhi persyaratan pendaftaran hak 

merek tanpa mengikuti alur pengajuan hak merek yang panjang. 

Syarat bagi pelaku UMKM yang akan mengajukan pendaftaran 

hak merek yaitu melakukan fotokopi berupa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Tanda 

Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Industri (IUI) 

serta e-tiket merek.    

3. Manfaat nyata yang dirasakan pelaku UMKM saat memperoleh 

hak merek bagi produknya termasuk faktor pendukung perolehan 

hak merek. Pelaku UMKM yang sudah memahami dan merasakan 

apabila produk mereka lebih dikenal serta dapat memasuki pasar 

yang lebih luas akan menjadi dorongan bagi pelaku UMKM 

mendaftarkan hak mereknya. Pelaku UMKM yang sudah 

melakukan pendaftaran hak merek akan lebih merasa aman dalam 

memasarkan produknya. Pendaftaran merek produk UMKM dapat 

dijadikan identitas pengenalan suatu produk kepada konsumen. 
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Pendaftaran merek dapat memberikan pengaruh terhadap 

penjualan produk karena hak merek dinilai sebagai salah satu 

jaminan terkait mutu produk yang diproduksi. Pendaftaran hak 

merek tersebut dapat dijadikan sebagai langkah awal perlindungan 

hukum bagi pelaku UMKM Kota Batu. Produk yang sudah 

melalui proses pendaftaran hak merek akan semakin banyak 

dikenal orang karena pendaftaran hak merek berfungsi sebagai 

media promosi. Proses penjualan produk UMKM akan lebih 

mudah juga memasuki pasar yang lebih luas ketika produk sudah 

terdaftar hak mereknya. Hak merek mampu memberikan pengaruh 

bagi konsumen, karena semakin merek legal, untuk melakukan 

kerjasama dengan pihak lain lebih mudah. 

4. Riset nama merek atau pencarian terkait nama merek untuk suatu 

produk sebelum melakukan pengajuan hak merek ke Dirjen HKI 

dan memulai usaha merupakan salah satu faktor pendukung 

perolehan hak merek. Penentuan nama merek bagi suatu produk 

sejak  awal memulai usaha akan mempermudah proses  perolehan 

hak merek, dikarenakan apabila nama merek yang diajukan 

memiliki kesamaan dengan pihak lain akan mudah mencari 

alternatif nama lain serta meminimalisir kerugian yang terjadi 

akibat memiliki merek yang sama dengan produk lainnya. Pelaku 

UMKM yang produknya sudah dikenal pasar serta memiliki 

konsumen yang menyukai produk tersebut, maka produsen akan 
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kehilangan konsumen dikarenakan memiliki nama merek yang 

sama dengan produk lainnya. Pemilik produk yang memiliki 

masalah tersebut selanjutnya harus merebranding ulang atas 

merek barunya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. 

5.4.3 Faktor Penghambat Perolehan Hak Merek  

Faktor penghambat perolehan hak merek dari Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan  Kota Batu antara lain sebagai berikut : 

1. Pola pikir pelaku UMKM yang tidak ingin merubah merek 

produknya merupakan salah satu faktor penghambat perolehan 

hak merek. Pelaku UMKM yang tidak bersedia melakukan 

perubahan nama pada merek yang sudah didaftarkan pihak lain 

merupakan faktor penghambat perolehan hak merek. Pendaftaran 

hak merek yang memiliki kesamaan dengan merek pihak lain akan 

jelas mendapatkan penolakan sehingga perolehan hak merek tidak 

dapat didaftrakan.  

2. Kesamaan nama merek baik secara keseluruhan mupun pada 

pokoknya dengan merek milik pihak lain merupakan salah satu 

faktor penghambat perolehan hak merek. Pengajuan pendaftaran 

hak merek yang memiliki kesamaan dengan pihak lain akan 

melalui prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang 

lama. Pendaftaran hak merek bagi produk UMKM yang sudah 

lama didirikan serta belum melakukan pendaftaran hak merek 

memiliki kemungkinan bahwa merek tersebut sudah didaftarkan 
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pihak lain sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk 

melakukan upaya branding ulang dengan merek yang sama 

tersebut. Pelaku  UMKM yang tetap ingin menggunakan nama 

merek yang sama dengan pihak lain yang mendaftrakan terlebih 

dahulu maka, pihak yang akan menggunkan merek tersebut 

diharuskan membayar royalti bagi pemilik merek.  

 


