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KESADARAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK  

OLEH PARA PENGUSAHA HOME INDUSTRY  

(Studi Kasus Pada Home Industry di Kabupaten Ngawi)  

  

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran hukum terhadap pendaftaran 

merek bagi pengusaha home industry di desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi 

Kabupaten Ngawi dan memberi solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap 

pendaftaran merek bagi pengusaha home industry Kecamatan Ngawi Kabupaten 

Ngawi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memberikan 

suatu gambaran mengenai obyek penelitian berdasarkan data-data konkrit. Sumber data 

diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yakni kepustakaan, dan wawancara 

dengan metode analisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian kesadaran hukum 

terhadap pendaftaran merek di desa Karangtengah Prandon masih rendah. Berbagai 

alasan menjadikan para pengusaha home industry tidak mau mendaftarkan mereknya, 

seperti  mahalnya biaya pendaftaran, serta anggapan bahwa mendaftarkan mereknya 

belum terlalu berpengaruh terhadap produknya. Solusi untuk meningkatakan kesadaran 
hukum terhadap pendaftaran merek dengan cara sosialisasi.  

Kata kunci: Pengusaha home industry, pendaftaran Merek, Kesadaran Hukum  

  

abstrack  

This study aims to describe legal kesadran against brand registration for home industry 

entrepreneurs and provide solutions to improve legal kesadran against brand 

registration for home industry entrepreneurs The approach method used in this 

research is the empirical legal approach. The type of research used is descriptive that 

provides a description of the object of research based on concrete data. Source of data 

obtained from primary and secondary legal materials that is literature, and interview 

with analytical method with qualitative analysis The research interest of law 

registration in Karangtengah Prandon village is still low. Solutions to increase legal 

awareness of brand registration by means of socialization.  

Keywords: Home industry entrepreneur, Brand registration, Legal Awareness  

    

1. PENDAHULUAN  

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, 

berawal dari sebuah ide. Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia 

sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah 
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(literary), hasil kerja yang memiliki seni (artisjtics work), dan teknologi. Semua 

kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan 

dengan dasar teori dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu  

“kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan 

imbalan ekonomi”.1  

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua 

bagian yaitu hak cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial 

property rights) yang mencakup paten (patent), desain industri (industrial 

design), merek (trade merk), penanggulangan praktik persaingan curang 

(repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout 

design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret).2  

Merek sangatlah berperan penting didalam penjualan suatu produk, 

terutama produk yang dijual oleh usaha mikro kecil menengah, memberikan 

merek terhadap barang yang dijualnya memudahkan konsumen untuk 

mengingat suatu produk.  

Namun merek yang belum didaftarkan akan menjadi mudah di curi oleh 

para pesaing usaha di era Globalisasi yang seperti ini, dimana persaingan ketat 

dan menghalalkan segala cara untuk membuat usahanya lebih maju dan sukses. 

Dalam hal ini perlu adanya kesadaran oleh para pemilik usaha dagang agar 

mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum.  

Kesadaran pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun 

telah disadari oleh kebanyakan pengusaha, namun masih kurang disadari oleh 

kalangan pengusaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil kurang 

                                                 
1 Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori 

Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014), Notarius Edisi 08 2015, 

hal 152.   
2 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan 

Internasinal Cooperation Agency, 2006), hlm.3.  
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menyadari pentingnya merek karena mereka masih menganggap mengurus 

merek itu prosedurnya rumit dan berbelit-belit serta biayanya mahal. Manfaat 

merek juga tidak langsung dapat segera dirasakan dalam jangka pendek 

sehingga para pengusaha mikro dan kecil kurang antusias mengurus 

pendaftaran mereknya.3  

Pengusaha mikro-kecil pada umumnya sudah sadar membuat nama 

usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Ditjen HKI 

sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan. Banyak kejadian, 

setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para pesaing begitu mudah 

membajak nama usahanya sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa 

mengajukan gugatan ke depan pengadilan niaga akibat mereknya belum 

terdaftardi Ditjen HKI. Apalagi dalam hal kepemilikan merek, berlaku prinsip 

pendaftaran pertama (firts-to-file) sehingga pihak yang kali pertama 

mendaftarkan merek berpeluang memilik merek tersebut.4  

Kesadaran pendaftaran merek oleh pengusaha mikro kecil ke Ditjen 

HAKI merupakan suatu suatu tindakan akan kesadaran hukum yang ada. 

Kesadara hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadrana 

hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan 

bahwa sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum.5  

Maka dari itu untuk memperoleh perlindungan hukum akan merek yang 

dimilikinya, para pengusaha mikro kecil menengah dapat mendaftarkan 

mereknya. Hal tersebut dijamin didalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek 

diperoleh setelah Merek Tersebut didaftarkan”.  

                                                 
3 Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani dan Serfianto, Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA, 

Gadjah Mada University Press, 2017, hlm 128   
4 Ibid hlm 128  
5 Krabbe dalam v.aveldoorn, pengetahuan Ilmu hukum,Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal 9  
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Apabila sebuah merek yang dimiliki oleh pengusaha mikro kecil 

menengah tersebut belum didaftarkan maka merek tersebut belum 

memperoleh haknya yaitu memperoleh perlindungan Hukum.  

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dikaji dalam makalah ini 

adalah, pertama Bagaimana Kesadaran Hukum Terhadap Pendaftaran Merek 

Oleh Para Pengusaha Home Industry? Kedua Bagaimana cara meningkatkan 

Kesadaran Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Oleh Para Pengusaha Home 

Industry?  

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Kesadaran Hukum 

Terhadap Pendaftaran Merek Oleh Para Pengusaha Home Industry. Kedua,  

Untuk mengetahui cara meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap 

Pendaftaran Merek Oleh Para Pengusaha Home Industry.  

2. METODE   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris 

yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, 

serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap 

data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di 

lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif berupa fakta yang 

yang diperoleh dari hasil wawancara dibandingkan dengan sebuah norma 

konsep hukum yang terdapat dalam undang – undang nomor 20 tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuannya untuk memberikan gambaran 

seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan 

peraturan yang ada dalam perlindungan merek.  
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

3.1 Kesadaran Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Di Desa 

Karangtengah Prandon Oeh Pengusaha Home Industry  

Dalam hal ini penelitian terhadap kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek 

oleh pengusaha Home Industry di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan 

Ngawi Kabupaten Ngawi dilakukan pengamatan pada objek penelitian secara 

langsung dengan cara dilakukan wawancara dengan narasumber dari dinas 

Koperasi UKM dan Perindustrian  , beberapa pengusaha home industry, dan 

Perangkat Desa Kantor Desa Karangtengah Prandon. Dari data yang didapat 

tercatat ada 377 pengusaha home insutry tempe dan kripik tempe.  

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengusaha home industry 

kripik tempe dan dari nara sumber tersebut dikatakan bahwa semua pengusaha 

kripik tempe di desa Karangengah Prandon memproduksi dan memasarkan 

sendiri hasil produksinya secara langsung dari warung makan sampai dengan 

toko oleh-oleh.  

Dari hasil penelitian dengan cara wawancara secara langsung, didapati 

belum sampai ada 50% yang sudah mendaftarkan merek dari produk yang 

mereka hasilkan ke Direktorak Jendral Hak Kekayaan Intelektual.  

Pada pembahasan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai kesadaran 

hukum pendaftaran merek oleh para pengusaha home industry dibidang 

makanan yaitu kripik tempe berdasarkan indikator kesadran hukum menurut 

Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap 

hukum dan pola perilakuan hukum. dimana 4 indikator tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: (1) Pengetahuan tentang Peraturan-Peraturan Hukum, dari hasil 

wawancara dengan 9 responden mengenai pengetahuan hukum tentang 

Perlindungan merek yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka yang mengetahui 

Perlindungan merek di atur dalam suatu peraturan per UndangUndangan adalah 

7 orang responden, sedangkan 2 sisanya tidak mengetahui. Dari 7 responden 



6  

  

yang mengetahui bahwa Perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang 

namun mereka tidak mengetahui tepatnya diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2) Pemahaman 

hukum, berdasarkan wawancara secara langsung, diperoleh hasil berupa 9 

responden mengetahui semuanya pengertian mengenai merek secara umum. 

Pengertian merek sendiri sudah diatur dalam pasal 1 angka 1 undang-undang 

Nomor 15 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Para responden 

tidak mendefinisikan merek secara mendetail seperti pengertian berdasarkan 

Undang-Undang diatas. (3) Sikap Hukum, menurut hasil wawancara secara 

langsung semua responden beranggapan bahwa mendaftarkan merek itu 

penting, karana agar dapat perlindungan hukum. Narasumber yang saya 

wawancara belum mendaftarkan merek dari produknya. Hal ini dikarenakan 

kesibukan mereka dan percaya bahwa konsumen dapat mengenali kualitas dari 

produk yang mereka buat meskipun merek dari produknya ditiru oleh orang 

lain. (4) Pola Periaku Hukum, Dari sekian banyak pengusaha home industry 

seperti yang terihat pada tabel 2 hanya ada 12 pengusaha home industry saja 

dari total 377 pengusaha home Industry yang ada didesa Karangtengah Prandon. 

Dari 9 responden yang saya wawancarai hanya 3 yang telah melakukan 

pendaftaran dan hanya 1 yang diterima atau mereknya telah terdaftar.   

Berdasarkan dari ke 4 indikator diatas, maka kesadaran hukum para 

pengusaha home industry kripik tempe di Desa Karangtengtengah Prandon 

masihlah rendah. Karena dari sekian banyak pengusaha home industry Kripik 

Tempe yang ada hanya 12 yang teah mendaftarkan mereknya ke Direktoral 

Jendral Hak Kekayaan Intelektual.  

  

  

3.2 Usaha  untuk  meningkatkan  kesadaran  Ukum  terhadap  

Pendaftaran Merek bagi Pengusaha Home Industry  
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Dengan melihat pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui apabila 

kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek di desa Karangtengah Prandon 

masih tergolong rendah. Dalam membantu para pengusaha home industry untuk 

mau mendaftarkan mereknya, Dinas Koperasi dan UKM melakukan upaya-

upaya sebagai berikut ini:  

Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka membantu para pengusaha home 

industry untuk meningkatkan kesadaran hukum terutama terhadap pendaftaran 

merek, mereka melakukan upaya dengan memberikan Sosialisasi HKI (Hak 

Kekayaan Intelektual ) tentang pentingnya mendaftarkan merek mereka karena 

Merek  bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI (Hak Kekayaan 

Intelektual ) yang paling dekat dengan  kehidupan kita sehari-hari. 6  

Proses sosialisasi HKI yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM 

dilakukan 2 kali dalam satu tahun, Sosialisasi  ini berupa Sosialisasi berkaitan 

dengan PIRT dan Merek dan Sosialisasi berkaitan dengannUji Nutrisi dan 

Halal. Peserta sosialisasi  semua Home industri yg ada di Kab.Ngawi dikarena 

sosialisasi yang kami adakan sesuai dengan jenis/klasifikasi home industri yang 

ada di Kab.Ngawi maka para home industri yang hadir sesuai dengan materi 

sosialisasi yang kami selenggarakan.7  

Dinas koperasi dan UKM juga melakukan upaya dengan membantu para 

pengusaha home industry untuk mendaftarkan mereknya secara kolektif. 

Adapun tatacaranya yaitu mendata Usaha Mikro yang belum mendaftarkan 

merknya dan data tersebut akan kami kirimkan ke Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi Jatim yang mana nantinya akan didaftarkan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur.8  

                                                 
6 Dwi Ratna Susanti S.H,M.M Jabatan Kasie Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Produk pada  

Bidang Pengembangan Produk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi, Ngawi 9 Juli 

2018 Pukul 09.00  
7 Ibid  
8 Ibid  
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Meskipun peran yang telah dilakukan oleh pemerintah telah tergolong cukup 

memadai dalam memfasilitasi para pengusaha home industry, namun hal 

tersebut tidak bisa berjalan dengan efektif tanpa adanya peran aktif oleh para 

pengusaha home industry. Para pengusaha home industry tidak bisa menunggu 

akan adanya Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Mereka 

harus lah lebih aktif dalam mencari informasi terkini melalui media cetak 

maupun elektronik yang ada. Dengan kemudahan informasi yang tersedia di 

media elektronik bukanlah tidak sulit untuk mecari informasi mengenai merek.  

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

Kesadaran para pengusa home industry Kripik Tempe di Desa Karangtengah 

Prandon cukup rendah. Bisa dikatakan rendah karena hal tersebut dibandingkan 

dengan indikator kesadaran hukum berdasarkan Soerjono Soekanto yang 

meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola 

perilaku hukum. Partama yakni pengetahuan hukum, pengetahuan hukum yang 

dimiliki oleh pengusaha home industry  Kripik Tempe di Desa Karangtengah 

Prandon masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan kurangnya usaha mencari 

sendiri informasi mengenai merek oleh para pengusaha home industry itu 

sendiri. Kedua pemahaman hukum yang dimiliki masih tergolong rendah, hal 

ini dikarenakan dari hasil wawancara dengan para pengusaha home industry,  

sebagian dari mereka tidak sepenuhnya memahami isi dari peraturan 

perundang-undangan mengenai merek. Ketiga sikap hukum,  sikap hukum dari 

para pengusaha home industry Kripik Tempe di Desa Karangtengah Prandon 

yang saya wawancarai menyadari bahwa mendaftarkan mereknya adalah suatu 

tindakan yang penting, dikarenakan dengan mendaftarkan merek produk yang 

mereka hasilkan, mereka akan mendapatkan perlindungan hukum, namun 

dengan menyadari mendaftarkan merek itu penting tidak lantas saja membuat 

mereka mendaftarkan merek dari produk mereka. Dan yang terakhir adalah pola 

perilaku hukum, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya 
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ada 3 dari total 377 yang mendaftarkan mereknya. Dari hasil wawancara dengan 

pengusaha home industry yang belum mendaftarkan mereknya, mereka 

beralasan bahwa mereka terlalu sibuk mengurus usaha home industry dan 

anggapan oleh para pengusaha home industry bahwa belum merasa penting 

mendaftarkan mereknya dan tidak berpengaruh dengan usaha mereka.  

Melihat tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, maka upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM melakukan Sosialisai.  

Sosialisasi ini dilakukan 2 kali dalam waktu satu tahun. Sosialisasi  ini berupa 

Sosialisasi berkaitan dengan PIRT dan Merek dan Sosialisasi berkaitan 

dengannUji Nutrisi dan Halal. Meskipun demikian peran pemerintah hanya 

sekedar memfalitasi saja belum cukup tanpa diimbangi dengan kemandirian 

oleh para pengusaha home industry yang ada.  

4.2 Saran  

Pertama, baiknya bagi para pihak yang memiliki pengetahuan akan merek 

seperti para mahasiswa, lembaga masyarakat maupun masyarakat yang ada 

dapat memberikan informasi mengenai merek. Mengingat jumlah personil 

dalam dinas koperasi dan UKM tidak sebanding dengan jumlah para pengusaha 

home industry yang ada, maka peran mahasiswa bisa ikut andil dalam 

membantu memberikan sosialisasi.  

Kedua, pemerintah baiknya menurunkan biaya pendaftaran merek, atau 

setidaknya memberi bantuan dikarenakan masih banyak para pengusaha home 

industry tidak mendaftarkan mereknya dikarenakan biaya yang harus mereka 

keluarkan. Perlu adanya suatu keringan dalam menerima permohonan merek 

dengan adanya kemiripan nama namun berbeda jenis apa yang dikemas dalam 

produk tersebut. Agar supaya pendaftaran yang dilakukan lebih banyak lagi 

dilakukakan oleh para pengusaha home industry.  
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