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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses globalisasi pada saat ini telah meningkatkan kadar hubungan 

antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Hal 

tersebut tercermin dengan peluang untuk menjadi bagian dari produksi global. 

Dengan demikian setiap negara harus dapat menciptakan tingkat efisiensi dan 

produktifitas yang paling optimal, sehingga mempunyai daya saing yang 

tinggi di pasar global.    

Dalam era globalisasi, setiap pelaku ekonomi diharuskan 

meningkatkan kemampuannya untuk bersaing baik dalam memproduksi dan 

memasarkan suatu produk maupun menerobos batas-batasnya yang semakin 

tidak jelas atau dengan perkataan lain harus mampu bersaing dalam 

perekonomian yang kompetitif. Hal ini disebabkan, dalam era globalisasi 

kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan 

menciptakan barang atau jasa yang dapat dijual di seluruh dunia dan mampu 

bersaing secara global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tidak 

bisa dipungkiri, bahwa tantangan global bertumpu pada globalisasi ekonomi 

yang melahirkan dunia tanpa batas, sehingga memungkinkan barang, jasa dan 

manusia bergerak bebas dari suatu negara ke negara lain.  
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Dalam dasawarsa terakir ini telah ditemukan teknologi industri yang 

canggih, maka dengan itu perlu di butuhkan suatu peraturan yang berkaitan 

dengan hal tersebut, yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan suatu jaminan hukum serta untuk memudahkan jika ada peralian 

hak yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.1 

Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang, mau tidak mau 

harus mengikuti sistem globalisasi yang ada, dimana cita-cita bangsa 

Indonesia secara jelas terlihat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu 

“Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia”.2  

Kondisi tersebut, dapat dicapai salah satunya apabila ada saling 

menghormati hak dan kewajiban individu. Satu induvidu tidak akan dirugikan 

oleh individu yang lain, dengan kata lain ada keseimbangan antara hak dan 

kewajiban seseorang  

Pasal 33 ayat I UUD 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama yang berbasiskan kerakyatan, dengan maksud bahwa 

kemakmuran bersama adalah hal yang utama”.3    

Dengan pencanangan program ekonomi yang berbasiskan kerakyatan, 

maka usaha-usaha kecil bermunculan. Banyak produk dan kreatifitas yang 

ditawarkan untuk bisa memacu perekonomian negara. Harus diakui bahwa 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat pada volume neraca 
                                                 
1 Saidin, 1995,  Aspek Hukum Hak, Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 57. 

2 Pembukaan UUD 1945  
3 Undang-Undang Dasar 1945. 



 3

perdagangannya yang ditentukan oleh keunggulan komperatif dan teknologi 

dalam menghasilkan barang produksi, namun disisi lain juga menimbulkan 

dampak negatif, yaitu belum terlindunginya hak kekayaan intelektual dari 

suatu produk baik itu barang ataupun jasa. 

Jika hal tersebut dibiarkan tanpa ada tindak kelanjutan, akan 

menjadikan pemilik hak kekayaan itelektual menjadi mandul kreatifitasnya, 

padahal industri kecil mempunyai peranan yang cukup strategis, baik dilihat 

dari aspek sosial maupun aspek teknis. Oleh karena itu, industri kecil harus 

menjadi perhatian, sebab memiliki berbagai karakteristik. Karateristik tersebut 

antara lain kemampuannya menyediakan kesempatan kerja, memiliki potensi 

ekspor dan tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini jika dikelola dengan baik dan 

mendapat perlindungan hukum yang baik maka merupakan sumber daya 

devisa negara Indonesia yang tidak sedikit, dimana pada era globalisasi seperti 

saat ini negara Indonesia sedang dirundung keterpurukan ekonomi yang tidak 

kunjung selesai. 

Dengan karakteristik tersebut, di samping dampak positif yang ada 

timbul pula masalah lain yaitu munculnya masalah pemalsuan-pemalsuan hak 

kekayaan intelektual, dimana menurut pengamatan dilapangan diperoleh 

gambaran bahwa permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dari pelaku 

industri kecil hampir sama, yaitu disebabkan oleh adanya persaingan tidak 

sehat antar pelaku industri kecil dan kurang pengetahuan mereka tentang 

perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlu adanya 

penyuluhan yang berkelanjutan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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khususnya di Kabupaten Klaten, maupun pihak-pihak yang terkait untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para pelaku industri kecil maupun 

masyarakat akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di era 

globalisasi. 

Dalam era perdagangan bebas, hak kekayaan intelektual merupakan 

faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang fair, 

dimana masalah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk 

melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang  

dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal 

sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul. 

Kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat 

berupa kasus perdata yaitu tuntutan ganti rugi atas peniruan. Seperti tertuang 

dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan, “Tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”.4 

Bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya Kabupaten 

Klaten, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini merupakan 

perkembangan baru, tetapi di negara-negara maju telah berabad-abad lama 

sudah dikenal dan mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang 

cukup besar bagi pendapatan negara itu, karena Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) pada hakekatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada 

                                                 
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 2001, Jakarta: Pradnya Paramita. 
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pemegangnya dan juga kepada negara, apalagi Indonesia mempunyai jumlah 

industri kecil yang cukup besar.  

Di Kabupaten Klaten pertumbuhan industri kecil tumbuh dan 

berkembang tiap tahunnya, baik dilihat dari jumlah unit usaha, tenaga kerja, 

nilai investasi maupun nilai produksinya. Jumlah industri kecil formal di 

Kabupaten Klaten sampai tahun 2006  yang telah melaksanakan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) hanya sekitar 32 unit dari 42.000 unit usaha yang 

ada di Klaten.5     

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut 

lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang 

berjudul:  “PERAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MELINDUNGI INDUSTRI KECIL  

DI KABUPATEN KLATEN”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Klaten dalam melindungi industri kecil dalam 

bidang Hak Kekayaan Intelektual di era globalisasi? 

                                                 
5 Laporan Tahunan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Klaten, 

2006, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Klaten  
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2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapinya oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Klaten dalam usaha melindungi industri kecil 

dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1.    Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Klaten dalam melindungi industri kecil dalam bidang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era globalisasi. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang saja yang dihadapinya 

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten dalam 

usaha melindungi industri kecil dalam bidang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI). 

2.   Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kaitannya dengan Hak 

Kekayaan Intelektual. 

b. Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis 

dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, khususnya mengenai 

upaya DEPERINDAG dalam melindungi industri kecil dalam bidang 

HAKI Kabupaten Klaten. 

c. Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 

dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hak merek 

mengenai fungsi dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Klaten dalam melindungi industri kecil di Kabupaten Klaten.  

2. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Klaten diharapkan dapat dijadikan motivasi bagi pelaksanaan 

tugas dalam rangka menciptakan terwujudnya jaminan perlindungan 

hukum bagi industri kecil di Kabupaten Klaten.  

3. Bagi masyarakat diharapkan akan menambah informasi tentang 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), agar dapat dijadikan acuan 

untuk menerapkannya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat 

merupakan bahan informasi dan masukan bagi pihak lembaga yang terkait 

dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk lebih memperhatikan 

manfaat dan hasil yang diberikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada 

industri kecil maupun masyarakat pada umumnya.  

   

E. Metodelogi Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang 

mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan 
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menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian 

ini. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu 

suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

selengkap-lengkapnya mengenai permasalahan yang diteliti. 

3.   Lokasi penelitian  

Untuk mempermudah pengumpulan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian di 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten. 

4.  Jenis data dan Sumber Data 

a. Sumber data primer  

Para pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dalam hal ini 

adalah Subdin Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten.  

b. Sumber Data sekunder  

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku 

atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek 

penelitian.6 

5.  Teknik Pengumpulan Data  

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga 

instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk 

                                                 
6 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardino, 2004, Metode Penelitian Hukum, Buku Pegangan   

Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.  
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dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai 

teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Pengamatan langsung (observasi) 

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan 

penulis secara langsung dengan mendatangi langsung lokasi 

penelitian dan pengamatan langsung yang akan dilaksanakan di 

DEPERINDAG Kabupaten Klaten. 

b. Wawancara (interview) 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi 

atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 

penelitian.7   

c. Studi Kepustakaan (library research) 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara 

ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau 

pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 

6.    Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Menurut Soerjono Soekanto “analisis data kualitatif adalah merupakan 

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 

                                                 
7 S. Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 

113.  
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dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku 

nyata”.8  

Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, 

kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian 

data dan seterusnya diambil kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah. 

C. Tujuan Penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metodelogi Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

2. Fungsi dan Tujuan Hak Kekayaan Intelektual 

3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual. 

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

B. Tinjauan Umum Tentang DEPERINDAG Kabupaten Klaten 

1. Dasar Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,  hal 31. 
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2. Kebijakan Sektor Industri dan Perdagangan Kabupaten 

Klaten. 

C. Tinjauan Umum Tentang Industri Kecil di Kabupaten Klaten 

1. Pengertian Industri Kecil 

2. Bidang Usaha Industri Kecil di Kabupaten Klaten 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

B. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten 

dalam melindungi industri kecil dalam bidang HKI di era 

globalisasi. 

C. Kendala-kendala yang saja yang dihadapinya oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten dalam usaha 

melindungi industri kecil dalam bidang HKI. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran. 

 


