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KESADARAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, dan MENENGAH 

(UMKM) TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK 

Studi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) terhadap pentingnya pendaftaran merek serta 

kendala atau hambatan yang timbul terhadap pendaftaran merek oleh pelaku 

UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang 

sumber data utamanya adalah data primer. Hasil dari pembahasan didapatkan 

bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk dilindungi. Hal 

tersebut dikarenakan HKI sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Ruang 

lingkup HKI yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, utamanya UMKM adalah 

merek, karena dapat meningkatkan penjualan produk bagi UMKM. Namun, dari 

hasil penelitian didapatkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM produk jasa 

di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri terhadap pentingnya pendaftaran 

merek masih sangat kurang. 

 

Kata kunci: kesadaran hukum, haki, umkm 

 

Abstract 

This study aims to determine the level of legal awareness of Micro, Small and 

Medium Enterprises (MSMEs) actors on the importance of trademark registration 

as well as the obstacles or obstacles that arise against trademark registration by 

MSME actors. This study uses an empirical juridical research method whose main 

data source is primary data. The results of the discussion found that Intellectual 

Property Rights (IPR) are very important to be protected. This is because IPRs are 

very influential on the economy. The scope of IPR that business actors need to 

pay attention to, especially MSMEs are brands, because they can increase product 

sales for MSMEs. However, from the results of the study, it was found that the 

legal awareness of service product MSMEs actors in Wonogiri District, Wonogiri 

Regency on the importance of trademark registration was still lacking. 

 

Keywords: legal awareness, ipr, msmes 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin maju 

tersebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terutama bagi sektor 

ekonomi industri, baik dari segi produksi, pemasaran,  penjualan, dan lain-lain. Di 

Indonesia sendiri, revolusi industri 4.0 membawa dampak yang positif. Dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat berbondong-

bondong untuk mendirikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

UMKM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.  
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Menurut Inna Primiana, UMKM merupkan suatu aktifitas perekonomian 

yang melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan 

masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Pelaku UMKM terus bertambah dan 

menjadi lebih aktif di ekonomi e-commerce, baik dari kalangan pelaku UMKM 

lama maupun baru. Semakin banyaknya pelaku UMKM menyebabkan jenis 

produk menjadi lebih banyak pula, terutama produk jasa. Banyaknya jenis produk 

yang bermunculan, tidak jarang ditemukan kemiripan antara produk satu dengan 

produk yang lainnya. Sehingga, untuk membedakan antara produk satu dengan 

yang lainnya perlu dilakukan pemberian merek. Merek adalah tanda pengenal 

suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara produk barang atau 

jasa yang satu dengan yang lainnya (Mirfa, 2016).  

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dilampirkan secara grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 

(dua) dimensii dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang san/ 

atau jasa.  

Fungsi merek sebagai alat pembeda adalah sangat penting bagi sebuah 

produk UMKM. Selain itu, merek juga menggambarkan kualitas dari suatu 

produk (Mirfa, 2016). Pada tingkatan tertinggi, merek berfungsi untuk 

menciptakan sebuah pandangan tertentu atau kesan, sehingga menimbulkan  

percaya diri atau lebih dari itu dapat menentukan kelas sosialnya (Mulyanto, 

1994). Pada tingkatan inilah merek akan menjadi kekayaan yang sangat berharga 

karena memiliki tingkat komersial tinggi. Karena memiliki nilai komersial, 

banyak merek yang dipalsukan. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi 

pemilik merek. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

pendaftaran merek. Syarat dan prosedur pendaftaran merek itu sendiri telah diatur 

dalam Undangg-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis.  

Di Kabupaten Wonogiri, pelaku UMKM terus bertambah dan menjadi 

lebih aktif di ekonomi e-commerce, baik dari kalangan pelaku UMKM lama 



 
 

3 

maupun baru. Semakin banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri, 

menyebabkan jenis produk menjadi lebih banyak pula. Khususnya di Kecamatan 

Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selain terdapat pelaku UMKM produk barang, 

juga terdapat pelaku UMKM dengan produk jasanya. Selain produk barang, 

produk jasa juga dapat didaftarkan.  

Banyaknya jenis produk jasa yang terus bermunculan, menandakan bahwa 

produk hasil UMKM tersebut memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan 

bagi pemiliknya. Hal tersebut menandakan bahwa dalam sebuah merek dari suatu 

produk jasa memiliki nilai komersial. Oleh karena itu, penting bagi sebuah merek 

produk jasa untuk mendapatkan perlindungan hukum salah satunya dengan cara 

mendaftarkan merek.  

Mengingat pendaftaran merek sangat erat kaitanya dengan kesadaran 

hukum, maka penelitian ini akan memfokusakan pada tingkat kesadaran hukum 

terhadap pentingnya pendaftaran merek oleh pelaku UMKM produk jasa di 

Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan uraian diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam dengan judul “Kesadaran Pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek 

Studi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”. 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

sosiologis, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data dalam 

praktik, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis. Sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara 

jelas terhadap obyek-obyek yang diteliti, yaitu bagaimana kesadaran pelaku 

UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Pendaftaran 

Merek di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 

Secara bahasa, kesadaran hukum berasal dari kata “sadar” yang artinya tahu atau 

mengerti, sehingga dapat dimaknai mengetahui dan mengerti hukum. kesadaran 



 
 

4 

hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum 

merupakan perlindungan kepentingan manusia. Kesadaran hukum berkaitan erat 

dengan budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum 

dan sistem hukum meliputi kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, 

dan harapan-harapan yang berhubungan dengan sistem hukum. Suatu masyarakat 

dengan budaya hukum yang baik, tentu telah memiliki kesadaran hokum  (Fuad, 

2010).  

Kesadaran hukum merupakan salah satu elemen penting bagi terwujudnya 

suatu perlindungan hukum terhadap merek UMKM khususnya di Kecamatan 

Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Perlindungan hukum merupakan salah satu  hak 

atas  merek. Perlindungan hukum tersebut baru dapat dilaksanakan setelah suatu 

merek produk UMKM telah didaftarkan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran hukum tersebut diharapkan dapat 

menghantarkan pelaku UMKM untuk memperoleh hak atas mereknya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku UMKM 

produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dapat dihubungkan 

dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto. Terdapat empat 

indikator untuk menilai kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut (Salman, 1993): 

(1)Pengetahuan hukum, yaitu emahaman tentang hukum, seseorang mengetahui 

tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan 

hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun 

perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. (2) Pemahaman hukum, apabila 

pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah 

memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Seperti halnya 

sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari 

suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap 

isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-

pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga 

masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamnnya masing-masing 

mengenai aturan-aturan tertentu. (3) Sikap hukum, adalah suatu kecenderungan 
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untuk menerima hukum karena adanya pengghargaan terhadap hukum sebagai 

sesuatu yang bermanfaat atau mengguntungkan jika hukum tersebut ditaati. 

Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk 

mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. (4) Pola perilaku hukum, adalah 

apabila seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang 

berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam 

indikator tersebbut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam 

masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat 

dilihat dari pola hukum.  

Dari keempat indikator maenurut Soerjono Soekanto tersebut, sebagian 

besar pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 

telah memenuhi tiga indikator, sebagai berikut: 

3.1.1 Pengetahuan hukum 

Pengetahuan hukum berarti masyarakat mengerti bahwa suatu perilaku telah 

diatur dalam hukum tertulis. Dengan kata lain pelaku UMKM produk jasa 

dianggap memiliki pengetahuan mengenai hukum apabila mengetahui bahwa 

pendaftaran merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengetahuan hukum merupakan dasar 

bagi terwujudnya perlindungan hukum terhadap merek UMKM produk jasa. 

Karena, dengan adanya pengetahuan hukum, pelaku UMKM akan mengerti 

bahwa suatu merek dapat didaftarkan. Pengetahuan hukum ini juga menjadi 

gerbang utama dalam terwujudnya pemahaman hukum mengenai pendaftaran 

merek UMKM produk jasa.   

Pengetahuan hukum pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan Wonogiri, 

Kabupaten Wonogiri masih rendah. Walaupun dari lima pelaku UMKM di 

Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang telah diwawancarai sudah 

mengethui bahwa terdapat peraturan yang telah mengatur tentang merek. Namun, 

hanya pemilik Union Management yang dapat menyebutkan bahwa merek diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

Hal ini menandakan bahwa hanya pemilik Union Management yang 

memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Sedangkan pemilik Wardhana 
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Wedding Production, Moodfeels Wash, Narawangsa Company, dan Sewa Kipas 

Wonogiri hanya memiliki pengetahuan hukum sebatas merek telah diatur dalam 

undang-undang dan tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Georafis adalah undang-undang yang mengatur 

tentang pendaftaran merek. 

3.1.2 Pemahaman hukum 

Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai memahami isi suatu peraturan dan 

tujuan diaturnya suatu perilaku serta manfaatnya bagi pihak-pihak tertentu atas 

peraturan tersebut. Pemahaman hukum disini berarti apakah pelaku UMKM 

produk jasa telah memahami isi, tujuan, serta manfaat diaturnya pendaftaran 

merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis.  

Secara garis besar undang-undang tersebut mengatur tentang pengertian, 

syarat dan prosedur pendaftaran merek. Mengetahui pengertian dari merek 

termasuk kedalam indikator pemahaman hukum. pengertian merek tercantum 

dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Merek adalah tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dann/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 

dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalamm kegiatann 

perdagangan barang dan/ atau jasa.”. dari lima pelaku UMKM produk jasa yang 

telah diwawancarai, tidak ada yang mengerti definisi merek sebagaimana yang 

tertulis dalam Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

Syarat dan prosedur pendaftaran merek termuat dalam Pasal 4 sampai 

dengan 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Dari kelima pelaku UMKM  produk jasa yang telah diwawancarai, 

hanya pemilik Union Management yang pernah membaca naskah Undang-

Undang tentang Merek. Sedangkan pemilik Wardhana Wedding Production, 

Moodfeels Wash, Narawangsa Company, dan Sewa Kipas Wonogiri hanya pernah 

membaca syarat dan prosedur pendaftaran merek di Internet. Meskipun demikian, 
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secara tidak langsung mereka telah membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena, pada dasarnya yang termuat 

dalam laman internet mengenai syarat dan prosedur pendaftaran merek ditulis 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

Selanjutnya, tujuan utama dari adanya pendaftaran merek tercantum dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek 

didaftarkan. Hak atas merek disini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya. Perlindungan hukum terhadap merek UMKM produk 

jasa merupakan salah satu hak atas merek yang diperoleh setelah merek 

didaftarkan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan lima pelaku UMKM 

produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri,  mereka belum 

memahami secara menyeluruh mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun tidak mengetahui secara 

mendalam isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, mereka mengakui bahwa  mendaftaran merek itu penting 

untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek mereka. 

3.1.3 Sikap hukum 

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum atau tidak 

menolak karena adanya pengghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang 

bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sikap hukum dalam 

hal ini adalah kecenderungan pelaku UMKM produk jasa untuk menerima hal-hal 

yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Sedangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain adalah tujuan 

pendaftaran merek, syarat pendaftaran merek, prosedur pendaftaran merek, 

banding merek dan lain sebagainya.  
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Menurut pelaku UMKM produk jasa Kecamatan Wonogiri, Kabupaten 

Wonogiri yang telah diwawancarai, mereka tidak menolak dengan adanya 

peraturan mengenai pendaftaran merek yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016. Selain itu, mereka juga telah mengerti arti penting 

pendaftaran merek yang salah satunya adalah untuk melindungi merek dari 

kemungkinan adanya pemalsuan dikemudian hari. Meskipun pemilik Sewa Kipas 

Wonogiri tidak peduli terhadap adanya pemalsuan merek, namun ia mengatakan 

bahwa mendaftarkan merek itu penting. 

Walaupun telah menerima adanya peraturan mengenai pendaftaran merek 

dan telah mengetahui manfaat atas peraturan tersebut, seluruh pelaku UMKM 

produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri masih belum 

mendaftarkan mereknya. Yang perlu digaris bawahi adalah para pelaku UMKM 

produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri menerima adanya 

peraturan tersebut namun mereka tidak terlalu memahami secara mendalam apa 

yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis sehingga dapat menjadi alasan mengapa mereka menerima 

secara menyeluruh hal-hal yang diatur didalam undang-undang tersebut. 

3.1.4 Pola perilaku hukum 

Pola perilaku hukum adalah apabila seseorang atau dalam masyarakat warganya 

mematuhi peraturan yang berlaku. Pola perilaku hukum dalam hal ini adalah 

apabila pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 

melakukan pendaftaran merek sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Meskipun bukan merupakan sebuah kewajiban, dengan menyadari 

manfaat pendaftaran dari merek bagi kemajuan UMKM di Kecamatan Wonogiri, 

Kabupaten Wonogiri, seharusnya hal tersebut dapat mendorong pelaku UMKM 

untuk segera mendaftarkan mereknya. Namun, dari kelima pelaku UMKM produk 

jasa  di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri masih belum mendaftarkan 

mereknya. 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat kesadaran hukum tersebut, maka 

dapat pula dibaca melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Tingkat Kesadaran Hukum UMKM Wonogiri 

No UMKM 
Pengetahuan 

Hukum 

Pemahaman 

Hukum 

Sikap 

Hukum 

Pola 

Perilaku 

Hukum 

1 
Wardhana Wedding 

Production 
- - - - 

2 Moodfless Wash - - - - 

3 Narawangsa Company - - - - 

4 Union Management   - - - 

5 Sewa Kipas Wonogiri - - - - 

 

3.2 Faktor Penghambat dalam Pendaftaran Merek UMKM Produk Jasa di 

Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 

hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, 

menghalangi). Sedangkan secara bahasa, pengertian dari hambatan adalah sesuatu 

yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian dalam hal ini adalah 

pendaftaran merek. Dari data hasil wawancara diatas dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi hambatan atau kendala apa saja yang di hadapi oleh sebagian 

besar pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 

adalah sebagai berikut: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap syarat 

dan prosedur pendaftaran merek. Kurangnya informasi mengenai biaya 

pendaftaran merek dan anggapan bahwa mendaftaran merek itu mahal. Usaha 

yang dianggap masih kecil. Keinginan untuk menggunakan penghasilan guna 

membangun usaha lain. 

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstititif, atau sering 

disebut juga dengan sistem First to File. Dalam sistem ini, orang yang 

pertamakali mendaftarkan merek, maka orang tersebutlah yang berhak atas merek 

tersebut. Pendaftaran merek harus memperhatikan syarat dan prosedur 

pendaftaran merek yang berlaku. 

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara online maupun 

secara tertulis. Apabila pemohon ingin mengajukan pendaftaran merek secara 
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online, maka akan tersedia formulir yang dapat diisi secara langsung di laman 

resmi Direktorat Jenderal HKI ataupun membuat pengajuan dalam bentuk tulisan, 

pemohon harus menyertakan dokumen pendukung. Diantaranya adalah lampiran 

logo tentang merek dimaksud, bukti pembayaran jika melalui kartu kredit, kartu 

penduduk yang berlaku saat ini dan lain sebagainya.   

Setelah semua dokumen yang harus disertakan lengkap, formulir 

permohonan siap diajukan. Sejak tanggal penerimaan permohonan merek dagang, 

waktu paling lama untuk menunggu pemeriksaan formalitas adalah dalam waktu 

15 hari. Sedangkan jangka waktu untuk mengetahui pemeriksaan substantif 

hingga sertifikasi antara 60 – 150 hari. Terrgantung dari merek yang diajukan. 

Untuk lebih jelasnya, mengenai syarat dan tata cara permohonan merek telah 

diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.  

Diberlakukannya permohonan pendaftaran merek secara online tentu 

berhubungan erat dengan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik (Apriansyah, 2020). 

Pelayanan yang terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal HKI guna 

mempermudah masyarakat termasuk pelaku UMKM produk jasa yang ingin 

mendaftarkan mereknya. Dengan mengakses laman resmi Direktorat Jenderal 

HKI, kita dapat mengetahui informasi lengkap mengenai syarat, prosedur, dan 

biaya pendaftaran merek. informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HKI 

tentunya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis.  

Artinya, mengenai ketersediaan informasi, syarat, prosedur, dan biaya 

pendaftaran merek seharusnya tidak menjadi hambatan bagi pelaku UMKM 

produk jasa untuk tidak mendaftarkan mereknya, karena Direktorat Jenderal HKI 
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telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM produk jasa yang ingin 

membutuhkan informasi dan/ atau berkonsultasi mengenai pendaftaran merek.  

Biaya pendaftaran merek telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya 

pendaftaran merek juga dapat dilihat secara online dalam website resmi Direktorat 

Jendera HKI dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2. Biaya Pendaftaran Merek menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2016 

Jenis Biaya 
Elektronik 

(Online) 
Non-Elektronik 

Pendaftaran Merek  

a. UMKM 

b. UMUM 

Rp 500.000,00 Rp 600.000,00 

Rp 1.800.000,00 Rp 2.000.000,00 

Perpanjangan  Perlindungan Merek 

dalam Jangka Waktu Enam Bulan 

Sebelum atau Sampai Berakhirnya 

Perlindungan Merek 

 

 

a. UMKM Rp 1.000.000,00 Rp 1.200.000,00 

b. UMUM Rp 2.250.000,00 Rp 2.500.000,00 

Perpanjangan Perlindungan Merek 

dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 

Bulan Setelah Berakhirnya 

Perlindungan Merek 

 

a. UMKM Rp 2.000.000,00 Rp 2.400.000,00 

b. UMUM Rp 4.500.000,00 Rp 5.000.000,00 

Mengenai biaya pendaftaran merek telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia.  

Bagi sebagian masyarakat peraturan pemerintah masih terdengar asing, 

berbeda dengan istilah undang-undang yang telah umum digunakan. Hal tersebut 

dapat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat khususnya pelaku UMKM 

produk jasa untuk membaca Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia guna mendapat informasi mengenai 

pendaftaran merek. 

Akan tetapi, biaya pendaftaran merek telah dicantumkan secara lengkap 

dan rinci dalam laman resmi Direktorat Jenderal HKI. Sehingga pelaku UMKM 

produk jasa dapat mempersiapkan biaya jauh-jauh hari sebelum melakukan 

pendaftaran merek. Lebih lanjut mengenai biaya pendaftaran merek, terdapat 

perbedaan antara biaya permohonan pendaftaran yang diajukan oleh umum dan 

UMKM.  

Biaya permohonan pendaftaran merek bagi UMKM jauh lebih murah, hal 

tersebut bertujuan untuk meanrik minat pelaku UMKM untuk mendaftarkan 

mereknya. Selain biayanya lebih murah, pendaftaran yang dapat dilakukan secara 

online juga dapat menghemat biaya transportasi. Hal tersebut tentu dapat 

meringankan pelaku UMKM produk jasa yang merasa usahanya masih kecil. 

Dengan disediakannya informasi dan keringanan biaya tersebut, 

diharapkan khususnya bagi para pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan 

Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dapat termotivasi untuk mendaftarkan mereknya. 

Sehingga  merek UMKM mereka mendapatkan perlindungan hukum yang 

tentunya akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha mereka di 

kemudian hari. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri belum 

memiliki kesadaran hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator 

kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut: Pengetahuan 

hukum, dari lima pelaku UMKM di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 

yang telah diwawancarai sudah mengethui bahwa terdapat peraturan yang telah 

mengatur tentang merek. Namun, sebagian besar tidak mengetahui bahwa 

peraturan perundang-undangan mana yang mengatur mengenai merek. 
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Pemahaman hukum, lima pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan 

Wonogiri, Kabupaten Wonogiri,  belum memahami isi dari Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sikap hukum, 

mereka telah menerima pengaturan mengenai pendaftaran merek dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun 

mereka masih belum mendaftarkan merek dikarenakan terdapat beberapa 

hambatan. Pola perilaku hukum, mereka telah mengetahui manfaat dari 

pendaftaran merek bagi UMKM mereka. Namun, sampai saat ini belum 

melakukan pendaftaran merek UMKM mereka. 

Dalam pendaftaran merek oleh UMKM produk jasa di Kecamatan 

Wonogiri, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa hambatan atau kendala. 

Hambatan tersebut antara lain adalah pertama, kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman terhadap syarat dan prosedur pendaftaran merek. Kedua, Kurangnya 

informasi mengenai biaya pendaftaran merek dan anggapan bahwa mendaftaran 

merek itu mahal. Ketiga, usaha yang dianggap masih kecil. Keempat, keinginan 

untuk menggunakan penghasilan guna membangun usaha lain. 

4.2 Saran 

Syarat dan prosedur pendaftaran merek memang sudah dijelaskan di dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

bahkan informasi lengkapnya sudah dapat dilihat di laman resmi Direktorat 

Jenderal HKI. Namun, masih banyak pelaku UMKM produk jasa yang belum 

mengetahui mengenai pendaftaran merek.  

Dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi para pelaku 

UMKM produk jasa di Kecamatan wonogiri, Kabupaten Wonogiri pemerintah 

daerah Kabupaten Wonogiri dapat melakukan sosialisasi mengenai pendaftaran 

merek, sosialisasi tersebut dapat pula melibatkan akademisi dari kalangan 

Himpunan Mahasiswa di Kabupaten Wonogiri.  

Sedangkan untuk mengurangi hambatan dalam hal pendaftaran merek 

yaitu kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan prosedur pendaftaran merek, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dapat bekerjasama dengan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, dan Perdagangan 

Kabupaten Wonogiri untuk membuka ruang informasi mengenai pendaftaran 
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merek, sehingga pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya dapat 

mencari informasi dan berkonsultasi. Karena, dengan terdaftarnya merek dari 

UMKM produk jasa tersebut diharapkan kualitas produk dan penjualan produk 

jasa UMKM dapat meningkat sehingga perekonomian daerah dapat mendongkrak 

perekonomian daerah. 

 

PERSANTUNAN 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mempersembahkan karya tulis ini 

pertama, kepada kedua orang tua tercinta Ahmad Junaidi dan Suratni, serta adik 

dan saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan, do’a, dan 

motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 

Kedua, ucapan terimakasih kepada sahabat, dan teman-teman penulis yang 

senatiasa mendukung dan mendokan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Salman, Otje. (1993), Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. 

Bandung: Alumni. 

Apriansyah, Nizar. (2020). “Analisis Pelayanan Publik Permohonan Pendaftaran 

Kekayaan Intelektual”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, 

Nomor 1. 

Fuad, Iwan Zainul. (2010). “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang 

Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi 

Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang). 

Mirfa, Enny. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal 

Hukum Samudra Keadilan, Volume 11,  Nomor 1. 

Mulyanto. (1994). Sisi Lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang 

Merek, Varia Peradilan, Nomor 111. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. 

https://pendidikan.co.id/pengertian-UMKM/, diunduh pada Sabtu 19 September 

2020 pukul 15:14. 

 

https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/

