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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

bagaimanakah perlindungan dan juga keuntungan yang diberikan KI bagi produk-

produk yang dihasilkan oleh UMKM dan juga bagaimana upaya yang dilakukan 

Pemerintah Kota Mataram dalam rangka meningkatkan perlindungan KI bagi 

pelaku UMKM khususnya yang ada di Kota Mataram. Berdasarkan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan KI terhadap pelaku UMKM yang 

ada di Indonesia sudah sangat baik terbukti dengan adanya berbagai peraturan 

perundang-undangan terkait KI dan juga pemerintah Kota Mataram dalam rangka 

peningkatan kesadaran KI terhadap pelaku UMKM dengan cara melakukan 

kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pembuatan Sentra KI agar lebih memudahkan 

pendaftaran KI. 

Kata Kunci: UMKM, Kekayaan Intelektual, Perlindungan, Hukum 

Legal Protection KI In Order to Increase Competitiveness of UMKM (Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah) study in the City of Mataram 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to know and explain how the protection and also the 

benefits provided KI for products produced by UMKM and also how the efforts 

made by the Government of Mataram in order to improve the protection of KI for 

the perpetrators of SMEs, especially those in the city of Mataram. Based on the 

results of this study indicates that the protection of KI against existing UMKM in 

Indonesia has been very well proven by the existence of various legislation related 

to KI and also the municipality of Mataram in order to increase awareness of KI to 

the perpetrators of UMKM by conducting activities of socialization and 

manufacture Sentra KI to facilitate the registration of KI. 

 

Keywords: UMKM, Intellectual Property, Protection, Law 

 

 

 



1 
 

I. PENDAHULUAN 

Keberadaan UMKM tidak terlepas dari keterkaitannya dengan KI  

(Kekayaan Intelektual). Dimulai dari produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha 

UMKM, seperti teknologi yang digunakan, desain dari setiap produk yang 

dihasilkan, maupun penggunaan merek dagang ataupun merek jasa untuk 

kepentingan pemasaran. Pentingnya perlindungan KI membawa nilai ekonomi 

yang tinggi. Namun menurut fakta dilapangan khususnya di Kota Mataram 

masalah mendasar yang dihadapi pelaku usaha UMKM adalah daya saing produk 

yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan produk baik dari luar daerah 

maupun luar negeri, dan kesenjangan para pelaku UMKM terhadap ilmu tentang 

KI atas produk-produknya masih belum mengetahui bahwa KI adalah sesuatu 

yang penting, dan demikian itu perhatian terhadap peningkatan kualitas daya 

saing dan perlindungan hukum menjadi hal terpenting untuk diberikan kepada 

pelaku UMKM melalui perkembangan hukum saat ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan 

pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk 

perlindungan hukum KI bagi pelaku UMKM? 2. Bagaimanakah upaya pemerintah 

Kota Mataram untuk memaksimalkan perlindungan KI bagi peningkatan daya 

saing UMKM ? Tujuan Penelitian sesuai dengan judul dan permasalahan yang 

telah diuraikan, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini diantaranya 

adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum KI bagi pelaku UMKM 

dan juga untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Mataram untuk 

memaksimalkan perlindungan KI bagi peningkatan daya saing UMKM. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah secara secara akademis 

untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1 program studi Ilmu Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis manfaat penelitian 

dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran  dan solusi di bidang hukum 

terkait dengan penelitian ini dapat memperoleh suatu pengetahuan mengenai 

hukum bisnis serta dapat memperdalam konsep-konsep prinsip perlindungan  KI 

dalam rangka peningkatan daya saing UMKM. Manfaat Praktis, dengan adanya 

hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan acuan pedoman bagi  pihak pihak 

yang berkompetensi dalam melakukan usaha mikro kecil dan menengah. 

Ruang Lingkup Penelitian terhadap materi yang akan dibahas, 

Penyusun dengan ini memberikan batasan/ruang lingkup penelitian dengan tujuan 

untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang 

di angkat, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan KI bagi pelaku 

UMKM dan apa saja upaya pemerintah Kota Mataram untuk memaksimalkan 

perlindungan KI bagi UMKM. 

Dari masalah yang dikaji, maka penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian normative empiris, Menggunakan Metode Pendekatan undang-

undang/peraturan perundang-undangan (statute Approach), Pendekatan 

konseptual (conseptual approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach). 

Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) Pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan 

permasalahan yang di bahas. Pendekatan Empiris yaitu dilakukan dengan cara 

mengkaji atau studi di Kota Mataram yang berhubungan dengan permasalahan 



3 

 

yang di bahas. Sedangkan analisis bahan hukum ini menggunakan teknik analisis 

yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan dan di 

terangkan oleh responden atau informan dan dilihat secara utuh, kemudian 

digambarkan untuk memperoleh jawaban dari perumusan masalah masalah 

penelitian. 
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II. PEMBAHASAN 

 

 

Bentuk Perlindungan Hukum KI Bagi Pelaku UMKM 

Konstruksi Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Dalam berbagai kebijakan kebijakan yang berbentuk peraturan 

perundangan-undangan maupun program-program kerja, Pemerintah saat ini telah 

cukup banyak memfasilitasi untuk memajukan UMKM di Indonesia. Beberapa 

yang bisa kita lihat misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam BAB V Pasal 

7 sampai pasal 15 mengenai Penumbuhan Iklim Usaha disebutkan bahwa 

pemerintah akan memberikan dukungan dalam persoalan seperti :
1
 1. pendanaan; 

2. sarana dan prasarana; 3. informasi usaha; 4. kemitraan; dan 5. dukungan 

kelembagaan. 

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah juga secara tegas 

menyebutkan :
2
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi 

pengembangan usaha dalam bidang: a. Produksi dan pengolahan; b. Pemasaran; c. 

Sumber daya manusia; dan d. Desain dan teknologi. 2. Dunia usaha dan 

masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana di 

maksud pada ayat (1). 

Ada juga peraturan pemerintah lainnya khusus mengenai UMKM, dan  

juga dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UMKM. Beberapa di 

                                                             
1
  Mukti Fajar, Umkm Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2016, hlm.131 
2
  Ibid.132 
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antaranya: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM). 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08 

/PER/M.KUKM/ VII /2017 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/ 

V /2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi 

Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. 4. Peraturan Menteri 

Koperasi dan UKM Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2017 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2017. 5. Peraturan Menteri 

Koperasi dan UKM Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh 

Koperasi. 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri di atas 

adalah suatu regulasi yang mengatur tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

juga bisa disebut sebagai landasan hukum dalam dunia usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, karena tujuan dari adanya regulasi tersebut memberikan suatu tatanan 

bagi UMKM dan penyelenggaraan-penyelenggaraan seperti bantuan-bantuan 

Pemerintahdan perlindungan atau payung hukum bagi  para pelaku usaha 

khususnya yang masih bergelut pada usaha mikro ini. 

 

http://peraturan.go.id/kementerian-koperasi-dan-ukm-nomor-08%20-per-m.kukm-%20vii%20-2017-tahun-2017.html
http://peraturan.go.id/kementerian-koperasi-dan-ukm-nomor-08%20-per-m.kukm-%20vii%20-2017-tahun-2017.html
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Pengaturan Hukum KI Terkait UMKM Di Indonesia 

Peranan KI terhadap UMKM di Indonesia 

Adapun manfaat KI bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yaitu
3
 :  

1. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia mempunyai: (a) nilai 

ekonomi tinggi; (b) memiliki keunikan; (c) memiliki potensi untuk berkembang 

pesat; (d) memiliki harga yang bersaing. 2. Lebih dari 90% perusahaan di semua 

ekonomi adalah UMKM yang membuat sumbangan yang berarti dalam 

penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. 3. 

UMKM telah terbukti sebagai alat pendorong inovasi dan dibelakang sejumlah 

besar terobosan-terobosan teknologi. 4. Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait 

dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible, yang mencakup ide-ide inovatif, 

know-how dan informasi telah menjadi sentral dari aset-aset usaha atau bisnis. 5. 

Dapat dijadikan sebagai aset perusahaan. KI dapat dijadikan sebagai aset bagi 

perusahaan karena KI memiliki nilai ekonomis yang dapat berguna bagi 

perusahaan. KI sebagai suatu kekayaan intelektual sebenarnya memberikan 

kesempatan kepada UMKM untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

kepemilikan KI tersebut. 

 

Melihat berbagai keuntungan yang dihasilkan dari pendaftaran KI 

khususnya terhadap UMKM yang mendaftar hasil produksinya semestinya 

membuat UMKM tersebut berlomba-lomba untuk membuat suatu inovasi 

terhadap barang produksinya. Dengan adanya pendaftran KI akan membuat 

barang produksi tersebut terjamin dan dilindungi oleh hukum apabila ada pihak-

pihak yang tidak bertanggungjawab mencoba memakainya tanpa seijin dari 

pemilik Hak dari KI tersebut. 

Undang-Undang KI Terkait UMKM 

Tingginya kualiltas produk unggulan UMKM seharusnya diikuti dengan 

tingginya kesadaran untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang terkandung di 

dalam produk unggulan  Indonesia tersebut. Perlindungan KI sangatlah penting 

                                                             
3
Ibid.41 
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untuk mencegah pencurian ide atas produk.  Beberapa potensi KI yang terdapat 

dalam produk unggulan Indonesia pada UMKM meliputi:  

Perlindungan Merek 

Perlindungan terhadap merek diatur dalam peraturan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2016. Dalam undang-undang tentang Merek yang berlaku di 

Indonesia dinyatakan bahwa peranan merek sangat penting dalam era 

perdagangan global. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi merek 

yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dapat 

mempermudah konsumen dalam memilih barang atau jasa yang diinginkan, 

karena dari suatu Merek dapat mencerminkan kualitas dari suatu barang atau jasa 

sehingga konsumen tidak perlu mencari tahu sampai sangat detail tentang barang 

atau jasa yang diinginkan. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan 

oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ada tiga poin utama 

dalam penjelasan mengenai hak atas Merek tersebut, pertama yaitu hak atas 

Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek 

sehingga pemilik merek dapat mengeksploitasi Merek yang dimilikinya secara 

positif dalam perdagangan barang ataupun jasa. Kedua, yaitu eksploitasi Merek 

tersebut dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini selama 10 tahun, dan 

jangka waktu perlindungannya dapat diperpanjang. Ketiga, yaitu pemilik Merek 
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dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek miliknya, 

dengan kata lain biasa disebut dengan waralaba/franchise.  

Perlindungan Hak Cipta 

Perlindungan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2014. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul 

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Sedangkan Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, 

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan 

dalam bentuk nyata. Hal-hal yang baru dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 yaitu, jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan 

selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 

Seharusnya UMKM dapat memanfaatkan perlindungan Hak Cipta 

terhadap karya seni yang mereka hasilkan seperti lukisan, kerajinan, maupun 

program komputer.  

Perlindungan Desain Industri 

Perlindungan terhadap desain industri diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2010. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam 

lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang 

mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai 

bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut didorong pula oleh 

kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam 
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merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri. Perlindungan terhadap 

Desain Industri bersinggungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta, 

khususnya dalam hal karya seni. 

Contohnya suatu karya seni lukisan corak batik yang dilindungi oleh 

Hak Cipta jika akan diproduksi secara massal menjadi motif suatu kain batik 

maka perlindungannya harus dialihkan ke perlindungan Desain Industri. Masa 

perlindungan Desain Industri hanya 10 tahun, sementara masa perlindungan hak 

cipta adalah berlaku seumur hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 

tahun setelah Pencipta meninggal. 

Perlindungan Rahasia Dagang 

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 

kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Bagi 

UMKM yang bidang usaha atau produk utamanya berupa makanan maupun 

minuman dapat menggunakan pilihan perlindungan Rahasia Dagang dalam 

menjalankan usahanya. Makanan dan minuman selalu berhubungan dengan 

takaran atau resep sehingga takaran atau resep ini seharusnya tidak boleh 

diketahui oleh kompetitor. Hal ini difasilitasi oleh Negara dengan Undang 

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, termasuk didalamnya 

diatur pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun lisensi Rahasia Dagang. Salah 

satu sifat yang harus ada dalam suatu Rahasia Dagang adalah memiliki nilai 

ekonomi untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum. Pada khususnya di Kota 

Mataram ini tidak banyak yang mendaftarkan untuk rahasia dagang ini karena 
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para pelaku usaha UMKM lebih mengesampingkan tentang pendaftaran Kekayaan 

Intelektual dan lebih mementingkan tentang nilai komersial dari pada hasil 

produksinya saja.  

Perlindungan Tentang Paten 

Perlindungan Paten dengan perlindungan Rahasia Dagang akan 

bersinggungan disebabkan definisi Paten yang merupakan perlindungan invensi di 

bidang teknologi, begitu pula dengan Rahasia Dagang. Pada perlindungan Paten 

dibagi menjadi dua yaitu Paten Biasa/Paten dan Paten Sederhana, dimana Paten 

memiliki masa perlindungan selama 20 tahun sedangkan Paten Sederhana 

memiliki masa perlindungan selama 10 tahun
4
. UMKM bidang makanan dan 

minuman hendaknya sadar terhadap perlindungan Paten, karena komposisi 

maupun penggunaan bahan dasar tertentu dapat dilindungi oleh Hak Paten jika 

memenuhi syarat patentabilitas. 

Perlindungan Varietas Tanaman 

Perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000. Pengaturan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman 

diatur dengan menimbang bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peran serta 

perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman 

dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Perlindungan Varietas Tanaman 

atau disingkat PVT dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh UMKM yang bergerak 

di bidang pertanian maupun perhutanan. Pelaku UMKM dengan produk utama 

hasil bumi berupa buah maupun sayur dapat berinovasi untuk meningkatkan 

                                                             
4
Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 22  
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jumlah maupun kualitas dari produk utama mereka melalui rekayasa genetika dari 

varietas asal. Indonesia sebagai negara agraris seyogyanya harus maju dalam 

bidang pertanian, hal ini difasilitasi oleh Negara dengan Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UMKM dapat 

memanfaatkan PVT untuk menunjang proses bisnis usaha yang dilakukannya 

yaitu dengan menghasilkan produk pertanian atau hasil bumi yang diproduksi 

dengan teknologi termutakhir sehingga tanaman yang dihasilkan dapat tumbuh 

dengan efektif dan memenuhi kualitas unggul secara seragam dan konsisten. 

Melalui PVT, UMKM dapat ikut berperan serta dalam meningkatkan ketahanan 

pangan nasional yang kuat dan mandiri. 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Perlindungan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam 

Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 

ayat (1 ) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu tentang ini dapat dipahami dua hal yaitu Sirkuit Terpadu dan 

Desain Tata Letak. 1. Sirkuit Terpadu didefinisikan sebagai suatu produk 

dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen 

dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang 

sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam 

sebuah  bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi 

elektronik. Sirkuit Terpadu yang dimaksud di sini adalah yang dalam bentuk jadi 

dan setengah jadi dengan pertimbangan yang setengah jadi sudah dapat berfungsi 

secara elektronis juga. Motherboard komputer merupakan contoh sirkuit terpadu. 
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2. yang dimaksud dengan Desain Tata Letak adalah : kreasi berupa rancangan 

peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari 

elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagaian atau semua interkoneksi 

dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan 

untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak yang dimaksud 

adalah pola atau seni peletakan berbagi elemen di atas suatu bahan sehingga 

menjadi suatu sirkuit terpadu. 

Sampai saat ini di Indonesia khususnya di Kota Mataram memang belum 

banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang melakukan inovasi produk dalam 

bidang DTLST, hal ini perlu lebih di sosialisasikan agar para pelaku usaha kecil 

khususnya UMKM dapat lebih mengenal lebih jauh lagi mengenai perlindungan 

KI tehadap DTLST fungsi dan juga keuntungannya agar lebih memacu atau 

menstimulan para pelaku usaha untuk lebih dapat lagi berinovasi tidak hanya 

dalam produk makanan, garmen, saja, melainkan terhadap inovasi DTLST juga. 

Upaya Pemerintah Kota Mataram Untuk Memaksimalkan Perlindungan KI 

Bagi Peningkatan Daya Saing UMKM 

Di dalam hukum Nasional sudah banyak peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait aturan yang melindungi 

Kekayaan Intelektual (KI) perorangan maupun badan hukum, aturan ini dibuat 

semata-mata untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk melindungi 

kekayaan intelektualnya dan juga melahirkan kegiatan usaha perdagangan yang 

sehat bebas dari praktek monopoli. 
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Melihat hal tersebut pemerintah Kota Mataram melalui Kanwil Kemenkumham 

dan Dinas Koperasi Dan UMKM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya KI, diantaranya adalah:
5
  

1. Sosialisasi terkait penting dan urgensinya perlindungan KI terhadap suatu 

barang produksi UMKM yang berpotensi memiliki KI, dengan adanya 

perlindungan ini diharapkan persaingan dalam dunia usaha akan tercipta 

iklim yang kondusif, persaingan usaha yang sehat dan tidak bertentangan 

dengan undang-undang. Dengan adanya perlindungan KI ini juga 

diharapkan pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya tidak hanya 

dalam lingkup nasional saja, akan memudahkannya meng-ekspor barang 

hasil produksinya tersebut. 2. Pembuatan Sentra KI pada Universitas Di 

Kota Mataram, ini dimaksudkan dengan adanya Sentra KI akan 

meningkatkan temuan-temuan (invensi) terhadap berbagai hasil produksi 

yang berpotensi memiliki KI, maka diperlukan pembentukan/penguatan 

sentra Kekayaan Intelektual sebagai sarana untuk membantu 

pencipta/inventor dalam mendaftarkan kekayaan intelektual yang 

dihasilkan agar memperoleh perlindungan atas ciptaan atau temuannya, 

dan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman kepada civitas 

akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya di Kota 

Mataram tentang Kekayaan Intelektual serta pembentukan sentra 

Kekayaan Intelektual pada Universitas di Kota Mataram. 3. Membuat 

Kawasan Berbudaya KI, ada beberapa poin yang harus ada untuk 

menciptakan kawasan berbudaya KI, antara lain: Penyebarluasan 

informasi KI melalui berbagai media cetak maupun online. Pemerintah 

Kota Mataram harus terus melakukan aktifitas sosialisasi dan drafting 

Kekayaan Intelektual. Memfasilitasi pendaftaran KI, khusus terhadap 

daerah-daerah pelosok ataupun jauh dari jangkauan mengenai dimana dan 

bagaimana cara pendaftaran KI. Penegakan hukum represif, ini agar 

tercipta iklim usaha perdagangan yang kondusif (persaingan usaha yang 

sehat). 4. Bekerjasama dengan berbagai instansi terkait/stake holder yang 

berhubungan dengan UMKM dan juga KI, diantaranya adalah Kanwil 

Kemenkumham Mataram, Dinas Pardagangan, Dinas Perindustrian, Dinas 

Koperasi Dan UMKM, ini dimaksudkan agar terbangun sinergi yang 

positif antara para stake holder guna meningkatkan perhatian juga adanya 

urgensi mengenai perlindungan KI khususnya terhadap UMKM. 5. 

Pendampingan bagi UMKM yang mengalami sengketa KI ini dilakukan 

oleh Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Mataram, 

diberikan secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya guna 

mempermudah penyelesaian sengketa KI, contoh pendampingannya 

seperti, bantuan hukum yang bisa diberikan, pendampingan saat di 

                                                             
5
 Hasil wawancara dengan M.Imron, selaku Bidang Sosialisasi Dan Penyuluhan 

Hukum KI di Kanwil Menkunham Provinsi NTB, Tanggal 12 Desember 2017 
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peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun persidangan. 6. 

Adanya jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah 

mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya agar produk yang dimiliki 

UMKM bernilai ekonomis dan tidak ditiru orang lain. 7. Proses 

pendaftaran KI diusahakan semaksimal mungkin agar tidak memakan 

waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi. 8. Adanya fasilitasi 

bantuan pendaftaran KI bagi pelaku usaha agar dapat memicu pengusaha 

untuk mendaftarkan KI yang dimilikinya. 9. Dilakukan sosialisasi atau 

penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media terkait manfaat 

perlindungan hukum KI. 10. Penyuluhan tentang Hak Kekayaan 

Intelektual bagi produk UMKM yang berpotensi memiliki KI. 11. 

Penyuluhan tentang tata cara pendaftaran KI. 12. Pelatihan tentang 

pengembangan inovasi produksi UMKM yang dapat 

menghasilkan/berpotensi KI. 

 

Mungkin kita tidak menyadari bahwa perlindungan KI membawa nilai 

ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. Suatu 

produk yang dilindungi KI hanya dapat diproduksi oleh si Pemilik atau 

Pemegang Hak atas produk tersebut (eksklusif). Apabila ada pihak lain yang 

ingin memproduksinya tentunya harus dengan seijin Pemegang Hak-nya 

(adanya lisensi), di sinilah letak nilai ekonomi dari produk yang telah 

dilindungi KI.  

Di mana pihak lain yang ingin memproduksi barang yang sama 

berkewajiban mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si Pemegang Hak dan 

membayar royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi atas suatu 

produk yang telah dilindungi KI tanpa seijin Pemegang Hak merupakan 

pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum. Dengan 

adanya iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan pemerintah 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dalam bentuk peningkatan kontribusinya dalam 

penumbuhan minat para Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) merupakan 
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dasar dari kesadaran bahwa nantinya dengan mendaftarkan Kekayaan 

Intelektual barang produksinya akan mendapatkan hak eksklusif sehingga 

merasa hasil produksinya terlindungi oleh peraturan perundang–undangan KI, 

ini sangat berarti bagi responden dalam hal ini UMKM sebagai pelaku bisnis 

mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Dari permasalahan di atas, adapun simpulan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 1. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia 

banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila 

sudah masuk dalam pasar bebas ASEAN. UMKM dapat memperkuat produk 

tersebut dengan cara memperhatikan sisi KI dengan melakukan pendaftaran KI. 

Perlunya pendaftaran atas KI supaya produk tersebut terjaga tingkat 

orisinilitasnya dan juga mendapat perlindungan apabila terjadi tindakan 

penyelewengan sesuai dengan produk unggulan Indonesia. 2. Upaya pemerintah 

kota Mataram untuk memaksimalkan perlindungan KI bagi peningkatan produk 

UMKM dalam menghadapi persaingan usaha dagang dalam bentuk : Sosialisasi, 

Pembuatan Sentra KI pada Universitas Di Kota Mataram, Membuat kawasan 

berbudaya KI, Bekerjasama dengan berbagai instansi terkait/stake holder yang 

berhubungan dengan UMKM dan juga KI, diantaranya adalah Kanwil 

Kemenkumham Mataram, Dinas Pardagangan, Dinas Perindustrian, Dinas 

Koperasi Dan UMKM, adanya pendampingan bagi UMKM yang mengalami 

sengketa KI, adanya jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah 

mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya agar produk yang dimiliki UMKM 

bernilai ekonomis dan tidak ditiru orang lain, adanya fasilitasi bantuan 

pendaftaran KI bagi pelaku usaha agar dapat memicu pengusaha untuk 

mendaftarkan KI yang dimilikinya, adanya penyuluhan-penyuluhan tentang KI 
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serta cara pendaftarannya, dan pelatihan tentang pengembangan inovasi produksi 

UMKM yang dapat menghasilkan/berpotensi KI. 

SARAN 

Adapun yang menjadi saran dari peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 1. perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya terhadap UMKM harus 

disusun bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari 

sektor publik maupun privat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Karena dengan berkembangnya sektor usaha khususnya para pelaku 

UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Negara. 2. Sebaiknya 

Pemerintah Kota Mataram melakukan sosialisasi-sosialisasi dan pembinaan 

sebagai arus informasi lebih didekatkan lagi kepada pelaku UMKM tersebut, agar 

pentingnya perlindungan HKI terhadap produk UMKM dapat benar-benar 

diketahui secara tuntas. 
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