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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keahlian berpikir (Intellectual) orang adalah inspirasi yang 

kemudian tergambar dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Bahwa 

inspirasi tersebut melekat pada kehidupan sehari-hari. Hak atas Kekayaan 

Intelektual (Intellectual Property Rights) merupakan hak yang melekat 

pada kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu hasil perkembangan ide 

dan cara pikir orang yang menghasilkan suatu karya yang berguna untuk 

semua orang.1 

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan suatu kekayaan yang 

sekarang ini tumbuh dan berkembang pada setiap kehidupan sehari-hari. 

Semakin perkembangan yang sangat pesat maka kekayaan intelektual juga 

akan semakin maju dan banyak orang juga memiliki perkembangan 

berpikir yang sangat pesat. Memiliki kreativitas yang begitu banyak dalam 

menciptakan kekayaaan intelektual berguna memenuhi keberlangsungan di 

masa yang datang. Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak 

yang timbul dari hasil karya yang diciptakan dengan menggunakan 

kemampuan intelektual manusia yang berguna dalam kehidupan manusia. 

                                                             
1  OK. Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9. 
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Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia memegang 

peranan yang sangat penting, HKI dan Indonesia telah ikut dalam 

masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing 

The World Trase Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia yang mencakup dengan Agreement On Trade Related 

Aspects Of Intellectual Property Rights yang merupakan Persstujuan 

tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut 

dengan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia 

juga mengesahkan perjanjian Berne Convention For The Protection Of 

Artist And Literary Works atau Konvensi Berne tentang Perlindungan 

Karya Seni dan Sastra yang melalui Keputusan Presiden dan World 

Intellectual Property Organization Copyrights Treaty adalah Perjanjian 

hak cipta WIPO (selanjutnya yang disebut WCT).2 

Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut;3 

1. Hak Cipta; 

2. Paten; 

3. Merek; 

4. Rahasia Dagang; 

5. Desain Industri; 

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

                                                             
2   Anis Mashdurohatun, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di 

Indonesia”, Madina Semarang, Semarang, 2013, hlm. 10-11. 

3  Tim Lindsey dkk, “ Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”, PT. Alumni, Bandung, 2013, 

hlm. 3. 
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7. Perlindungan Varitas Baru Tanaman. 

Merek menjadi salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin 

kepastian hukum. Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang 

tentang merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang 

adalah merek dagang yang digunakan pada barang yang secara bersama-

sama atau badan hukum oleh satu orang atau lebih untuk membedakannya 

dari barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa digunakan untuk jasa 

yang diperdagangkan bersama oleh satu orang atau lebih untuk 

membedakan dengan jasa sejenis lainnya.4 

Indonesia sudah mempunyai peraturan baru tentang merek yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

yang telah diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 25 November 2016. 

untuk Undang-undang ini mencangkup meliputi merek dan indikasi 

geografis. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik-pemilik merek 

atas hasil suatu produksi dari tindakan pemalsuan merek dan lain-lain. 

Dalam hal merek produk barang atau jasa sejenisnya dapat dibedakan 

antaranya, kualitas, dan jaminan keaslian produk.5 

Merek dagang harus memiliki ciri karakteristik karena pendaftaran 

merek dagang melibatkan pemberian hak eksklusivitas atas nama atau 

                                                             
4  Ahmadi Miru, “Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek”, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 11. 

5  OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 329. 
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simbol (atau dalam bentuk lainya). Oleh karena itu, suatu merek harus 

memiliki ciri khas yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku 

usaha tersebut dengan produk atau jasa pelaku usaha lain-lainnya.6 Untuk 

memperoleh daya pembeda suatu merek tidak boleh terlalu rumit dan tidak 

tertalu berbelit-belit. Agar supaya mendapatkan kesan individualitas atau 

ciri karakteristik kepada suatu benda, dengan demikian merek 

bersangkutan itu sendiri harus mempunyai kekuatan individualitas. 

Era globalisasi yang semakin meluas baik di bidang sosial, 

ekonomi, budaya atau bidang-bidang lainnya serta perkembangan 

teknologi saat ini semakin meningkat dan menyebabkan kegiatan di sektor 

perdagangan meningkat pesat. Pesatnya perkembangan di sektor 

perdagangan, mengakibatkan setiap para pelaku usaha memproduksi 

berbagai macam jenis barang dan/atau jasa. Bagi para pelaku usaha 

memberikan ciri karakteristik pada barang atau jasa berupa merek agar 

mudah dikenali dan berbeda dengan produk-produk lainnya. 

Secara geografis Kabupaten Jepara termasuk provinsi Jawa 

Tengah, yang terletak dengan Laut Jawa di sebelah barat  dan sebelah 

utara Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus di sebelah timur, dan Kabupaten 

Demak di sebelah selatan. Wilayah Jepara juga termasuk Kabupaten 

Karimunjawa yang berada di sebelah Laut Jawa. Jepara berada di wilayah 

pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung 

                                                             
6  Tim Lindsey dkk, Op.Cit., hlm. 135-136. 
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Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang 

berhubungan dengan kepulaun Karimunjawa.7 

Berdasarkan pendataan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Jepara 

yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara 

pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut; 

Tabel 1 

Data jumlah pelaku usaha kerupuk tengiri bidang makanan, tenun, 

dan kerajinan monel di Kabupaten Jepara. 

No. Jenis Produk 2019 2020 

1. Tenun   

 Perusahaan 634 366 

 Pekerja 4211 4211 

 Omset Rp. 11.000.000 Rp. 8.395.850.000 

2. Kerajinan Monel   

 Perusahaan 207 203 

 Pekerja 523 523 

 Omset Rp. 7.009.350.000 Rp. 7.623.950.000 

3. Makanan   

 Perusahaan 1381 1676 

 Pekerja 3686 3676 

 Omset Rp. 5.575.122.000 Rp. 6.886.889.500 

Sumber : data diolah penulis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Jepara.  

Kabupaten Jepara mempunyai berbagai keanekaragaman pada 

pelaku usaha baik dibidang makanan seperti kerupuk ikan tengiri yang 

berada di Sentra Industri Kerupuk Tengiri yang beralamat di jalan 

                                                             
7  Kondisi Geografis Kabupaten Jepara, https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/, diakses 

tanggal 11 Desember 2021. 

https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/
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Muhammad Thamrin Pengkol Jepara. Terdapat sekitar 15 anggota pendiri 

di Ketuai oleh Sholeh pelaku usaha kerupuk tengiri. Selain itu juga 

Kabupaten Jepara memiliki keanekaragaman pada bidang kerajinan yakni 

kerajinan tenun dan kerajinan monel.  

Kerajinan tenun dari Jepara yang berada sentra inustri kerajinan 

tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan. Di Desa Troso terdapat 

Paguyuban Tenun Troso yang di Ketua oleh Sunarto bahwa terdapat 20 

anggota pendiri pengrajin tenun ikat troso. Pelaku usaha yang ada di Desa 

Troso memproduksi tenun ikat yang menjadikan sebagai kebutuhan hari-

hari. 

Kerajinan monel di Kabupaten Jepara menjadi salah satu pusat di 

sentra industri kerajinan monel di Desa Kriyan Kecamatan Kaliyamatan 

Kabupaten Jepara. Masyarakat disana sebagian besar usaha kerajinan 

monel, dengan membentuk paguyuban yang di Ketua oleh Khanafi 

terdapat pengrajin monel keseluruhan sekitar 200 lebih namun paguyuban 

ini terdiri dari 15 anggota yang membawahi kelompok-kelompok 

pengrajin lainnya. 

Pelaku usaha yang berada di Kabupaten Jepara sangat memiliki 

potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri produknya di 

bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bahwa pelaku 

usaha berperan sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Di 

industri kreatif ini bahwa UMKM menjadi sebagai roda perekonomian 

yang terus bergerak dan berkembang. Banyak UMKM di Kabupaten 
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Jepara menjalankan produk dagangnya yang belum mendaftarkan merek 

dagangnya. Pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya 

akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini 

pelaku usaha akan dirugikan yang seharusnya mendapatkan haknya jika 

permasalahan muncul di masa depan dan tidak bisa mengajukan gugatan. 

Permasalahan yang muncul merupakan para pelaku UMKM yang 

kurang memperhatikan perlindungan merek dagang mereka. Mereka 

mengabaikan pada permasalahan merek dagang yang menurut mereka 

pendftaran merek kurang penting. Mereka juga beranggapan bahwa 

perlindungan merek tidak berdampak yang signifikan terhadap 

perkembangan bisnis mereka.8 

Kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya perlindungan hukum 

hak kekayaan intelektual pada merek dagang mereka yang masih tergolong 

masih rendah. Permasalahan yang muncul adalah para pelaku UMKM 

yang kurang memperhatikan perlindungan merek degang mereka. Mereka 

mengabaikan pada merek dagang yang menurut mereka pendaftaran merek 

kurang penting. Mereka juga beranggapan bahwa perlindungan merek 

tidak berdampak yang signifikan terhadap perkembangan bisnis merek. 

Perlindungan terhadap merek merupakan hal yang sangat penting, 

karenanya dapat berguna sebagai alat bukti yang secara sah atas merek 

yang terdaftar. Apabila para pelaku UMKM mendaftarkan mereknya maka 

                                                             
8  Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Melalui Hak Merek Sebagai 

Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas”, Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, 2018, hlm. 4. 
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mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek dagangnya serta 

mencegah pelanggaran merek seperti peniruan merek dagang oleh orang 

lain. Oleh karena itu para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Jepara 

perlu mendaftarkan merek dagangnya Di Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum atas merek 

dagangnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti yang 

berhubungan latar belakang di atas tertuang dalam skripsi yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Pelaku UMKM Di 

Kabupaten Jepara.”  

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kesadaran pelaku UMKM di Kabupaten Jepara tentang 

merek dagang? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek dagang pelaku 

UMKM di Kabupaten Jepara? 

3. Hambatan apa yang ditemui dalam perlindungan merek dagang pelaku 

UMKM di Kabupaten Jepara? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran pelaku UMKM di 

Kabupaten Jepara. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

merek dagang pelaku UMKM di Kabupaten Jepara. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa yang ditemui dalam 

perlindungan merek dagang pelaku UMKM di Kabupaten Jepara. 

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang 

Pelaku UMKM Di Kabupaten Jepara dapat memberikan manfaat atau 

kegunaan secara teoritis dan praktis : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi 

tentang perlindungan hukum merek dagang, dan diharapkan hasil 

penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap merek dagang bagi 

para pelaku UMKM di Kabupaten Jepara. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada para 

pihak tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang, 

dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang hak 

kekayaan intelektual di bidang merek. 


