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Abstract 
 
This study aims to understand the role carried out by the Department of Trade and Industry of Surabaya in the Acquisition of mark 
rights for small and medium enterprise. Protection of mark rights is one way in which the Indonesian government to create a 
conducive business climate for small and medium enterprise sector, especially small and medium enterprises are innovative. This is 
in accordance with that set out in the Act No. 20 of 2008 on micro, small and medium enterprises. This study includes a descriptive 
study which refers to the theory argued by Fathorazi about the role of government. Informants in this study consisted of 3 employees 
of the Department of Trade and Industry of Surabaya, one person on the staff of the Ministry of Justice and Human Rights in East 
Java, and the 6 winners of Adi Cipta Karya award, who has never received assistance program of brand acquisition rights. 
Determination of the informants conducted by purposive sampling technique. While data collection techniques in this study 
conducted through in-depth interviews on the subject of research. Where the interviews were then processed and analyzed 
qualitatively.The results showed that the role played by the Department of Trade and Industry of Surabaya in the acquisition of mark 
rights for innovative small and medium enterprisess is to facilitate the acquisition of trademark rights, which in the facilitation 
program contained a number of activities that is characteristic of the function and role of government as a facilitator, which give 
something, give privileges, and create policies aimed at facilitating object 
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Pendahuluan 

.Pada abad ke 21 ini, banyak negara di dunia 
melakukan pembangunan sehingga dapat mencapai 
kondisi yang lebih maju. Negara - negara tersebut 
berlomba - lomba untuk meninggalkan kehidupan 
primitif masa lampau dan bertolak menuju era modern. 
Modernisasi tersebut lebih dikenal dengan era 
globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang 
mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang 
kehidupan sehingga tidak adanya lagi batas - batas 
yang mengikat secara nyata , sehingga sulit untuk 
disaring dan dikontrol. Era globalisasi tersebut 
memungkinkan banyak orang dari berbagai negara 
berhubungan secara langsung serta melakukan 
persaingan secara terbuka terutama di bidang ekonomi. 
Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas - batas suatu 
negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara 
perekonomian nasional dan internasional semakin erat. 
Hal ini yang menyebabkan terjadinya perdagangan 
bebas. 
 

Perdagangan bebas tersebut melahirkan 
sebuah sistem industri baru yaitu sistem industri 
kreatif. Keberadaan industri kreatif tersebut bukanlah 
hal yang baru lagi dalam perekonomian. Makna dari 
Industri kreatif sendiri, Menurut Departemen 
Perdagangan dan Perindustrian, 2007 yang dimaksud 
dengan industri kreatif adalah Industri yang berfokus 
pada penciptaan dan eksploitasi produk yang memiliki 
hak kekayaan intelektual seperti buku, musik, dan film. 

Di Indonesia industri kreatif terbagi dalam 14 sub 
sektor, yakni arsitektur, desain, fashion, film, video dan 
fotografi, kerajinan, layanan komputer dan piranti 
lunak, musik, pasar barang seni, penerbitan dan 
percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan 
pengembangan, seni pertunjukan, televisi dan radio. 
Subsektor tersebut mulai bergerak maju untuk 
diproduksi secara massal, berdaya jual tingi, dan 
menjadi salah satu komoditas ekspor yang 
menjanjikan. Sub sektor tersebut sebagian masuk 
dalam tata kelola Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Usaha 
kecil menengah merupakan salah satu bidang usaha 
yang telah mengambil peranan yang aktif dalam sistem 
perekonomian Indonesia. Bahkan semakin lama 
peranannya tersebut semakin meningkat. Berikut data 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah UKM 
di Indonesia 

Tabel 1.1. 
Perkembangan Jumlah UKM di Indonesia 

tahun 2003 – 2010 
Tahun Jumlah 

UKM 
Pertumbuhan Prosentase 

2003 37.913.608 - - 
2004 38.725.960 812.352 2.107% 
2005 38.906.774 180.814 0,46% 
2006 40.766.742 1.859.968 4,56% 
2007 42.390.749 1.624.007 3,83% 
2008 43.224.007 833.258 1,93% 
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2009 47.109.555 3.885.548 8,85% 
2010 48.936.480 1.826.9253 3,73% 

Rata – 
Rata 

 1.574.696 3,55% 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010 
 

 Tabel 1.1. menunjukkan perkembangan 
jumlah usaha kecil menengah di Indonesia yang terdata 
dari tahun 2003 hingga tahun 2010. Pada tahun 2003 
jumlah usaha kecil menengah yang ada di Indonesia 
adalah 37.913.608 unit usaha. Angka tersebut terus 
tumbuh hingga ditahun 2006 jumlahnya telah mencapai 
40.766.742 unit usaha dengan prosentase pertumbuhan 
4,56 persen. Pertumbuhan tersebut tidak hanya berhenti 
sampai di situ saja. Hal ini terbukti dengan data 
pertumbuhan usaha kecil menengah yang dihimpun 
oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Hasil 
pendataan menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil 
menengah telah mencapai angka 48.936.480 unit. 
Dengan rata - rata pertumbuhan pertahun sebesar 
1.574.696 unit serta dengan prosentase pertumbuhan 
pertahunnya mencapai 3,55 persen. 

Usaha kecil menengah merupakan sektor 
usaha yang memiliki banyak variasi produk, yakni 
mulai dari produk kebutuhan sehari - hari hingga 
produk - produk yang berupa barang kerajinan 
cinderamata. Hal ini membuat sektor usaha kecil 
menengah menjadi sektor usaha yang menjanjikan. 
Banyaknya usaha kecil menengah yang dijalankan di 
Indonesia menyebabkan kadang kala hasil produk 
antara satu usaha kecil menengah dengan usaha kecil 
menengah yang lainnya memiliki kesamaan atau 
kemiripan produk, terutama pada produk - produk yang 
dianggap sedang laku di pasaran. Kondisi ini 
menimbulkan banyaknya kasus - kasus pemalsuan 
terhadap produk - produk laris tersebut. 

Untuk merespon permasalahan bajak 
membajak karya tersebut maka dibuatlah peraturan 
tentang Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih 
banyak dikenal dengan HKI. HKI merupakan suatu hak 
kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan 
teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. 
Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan 
terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya. 
Hak kekayaan intelektual merupakan hak monopoli 
yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan 
dapat dialihkan haknya. Salah satu jenis hak kekayaan 
intelektual adalah hak merek. Hak merek merupakan 
suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, 
angka - angka, susunan warna, atau kombinasi dari 
unsur - unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan 
jasa. Namun pada kenyataannya kesadaran dan minat 
para pelaku usaha kecil menengah terhadap 
kepemilikan hak merek masih minim. 

Keberadaan UKM dapat pula menjadi tulang 
punggung perekonomian masyarakat yang berperan 
penting dalam menumbuhkan ekonomi suatu daerah.  
Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Provinsi 

Jawa Timur memiliki signifikansi perekonomian yang 
cukup tinggi, yakni berkontribusi sebesar 14,85% 
terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Hal ini 
dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 
yang  mencapai 6,7% di atas rata-rata nasional yang 
hanya mencapi 6,1%, dengan kontribusi utama Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) berasal dari sektor 
UKM yang mencapai 53,4% atau Rp 415,7 triliun. 

Kondisi ini tidak mengherankan karena 
pertumbuhan usaha kecil menengah di Jawa Timur 
sangatlah pesat. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah 
usaha kecil menengah di Jawa Timur pada tahun 2008 
ada sekitar 4.211.562 unit, jumlah tersebut semakin 
meningkat ketika dilakukan survey ulang di tahun 2010 
jumlahnya menjadi sekitar 5.095.989  unit usaha.  Dan 
pada tahun 2012 sudah berhasil mencapai 6.166.145 
dengan prosentase pertumbuhan sebesar 10 persen tiap 
tahunnya. 

Di Surabaya UKM juga berkembang dengan 
pesat, data BPS menunjukkan bahwa selama 12 tahun 
terakhir jumlah unit usaha kecil menengah di kota 
Surabaya terus meningkat hingga dua kali lipat. 
Dimana pada awal tahun 2000 jumlah UKM di 
Surabaya baru sekitar 2369 unit dengan jumlah tenaga 
kerja yang mampu terserap hanya 56.595 jiwa. Empat 
tahun kemudian UKM semakin bertumbuh hingga 
menembus jumlah lebih dari 3000 unit dengan jumlah 
tenaga kerja yang terserap sebanyak 63.690 jiwa. 
Sedangkan pada tahun 2012 jumlah UKM di Surabaya 
sudah mencapai 4835 unit usaha. Dengan semakin 
banyaknya usaha kecil menengah yang inovatif, maka 
kebutuhan akan proteksi hasil karya mereka menjadi 
semakin tinggi, yang kemudian memunculkan wacana 
pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi 
UKM. Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi 
usaha kecil menengah tersebut kemudian diwujudkan 
dengan kegiatan fasilitasi perolehan hak merek oleh 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya. 
Kegiatan fasilitasi perolehan hak merek ini merupakan 
realisasi dari program kerja Pengembangan Sistem 
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Surabaya. Program kerja tersebut 
merupakan perwujudan dari Peraturan Wali Kota 
Surabaya No. 42 tahun 2011 tentang tugas dan fungsi 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 
 Saat ini para pelaku UKM kurang menyadari 
bahwa produk -  produk yang telah dihasilkan oleh 
usahanya ternyata memiliki potensi perekonomian 
yang sangat besar dan memiliki keunikannya tersendiri 
apabila telah memasuki dunia persaingan global. Hak 
merek dalam pemahaman pelaku usaha 
dikualifikasikan sebagai aset perusahaan yang tidak 
berwujud (ingatables assets). Hak merek dalam dunia 
usaha memiliki peranan yang sangat penting, karena 
hak merek merupakan salah satu aset yang dapat 
mendorong kemajuan suatu usaha selain sumber daya 
manusia, sumber daya finansial dan aset berwujud. 

Keberadaan hak merek dapat menjadi magnet 
pendorong bagi perkembangan inovasi produk - produk 
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usaha kecil menengah. Hal ini dikarenakan salah satu 
prasyarat untuk mendapatkan sertifikat hak merek 
adalah ditemukannya unsur kebaruan dalam kegiatan 
usaha kecil menengah tersebut. Selain itu keberadaan 
hak merek dinilai juga dapat memberikan penguatan 
bagi usaha kecil menengah maksudnya dengan 
diperolehnya hak merek maka usaha kecil menengah 
tersebut mendapatkan salah satu faktor pendukung bagi 
eksistensi keberadaan usahanya. bahkan dengan 
diperolehnya hak merek, usaha kecil menengah dapat 
dengan leluasa untuk melakukan perluasan pasar 
hingga ke manca negara. Keuntungan ini sangat 
berguna bagi industri - industri yang mengandalkan 
kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan produknya 
melalui proses penuangan ide - ide maupun gagasan.  

Dari latar belakang tersebut maka menarik 
untuk melihat peran Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian kota Surabaya dalam perolehan hak 
merek bagi usaha kecil menengah inovatif. Melalui 
penelitian ini penulis berupaya untuk mencari jawaban 
dari semua permasalahan yang telah dikemukakan 
sebelumnya. Sehingga berdasarkan rumusan 
permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kota Surabaya dalam perolehan hak 
merek bagi usaha kecil menengah yang inovatif. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang 
obyektif bagi upaya pengembangan khazanah keilmuan 
program studi Ilmu Administrasi Negara serta dapat 
memberi pengetahuan yang konkrit tentang kinerja 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upayanya 
untuk meningkatkan imunitas usaha kecil menengah 
terhadap era perdagangan bebas. 

Teknik pemilihan lokasi penelitian kali ini 
mengadopsi cara “purposve”. Hal ini sesuai dengan 
pemikiran Maleong bahwa cara terbaik yang harus 
dilakukan dalam penentuan lokasi lapangan penelitian 
adalah dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif, 
Pergilah dan jajaki lapangan guna melihat apakah 
terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada. 
Kemudian keterbatasan geografis dan praktis seperti 
waktu, biaya dan tenaga kerja perlu pula dijadikan 
sebuah pertimbangan dalam penentuan lokasi 
penelitian. 

Lokasi penelitian yang diplih untuk 
menangkap fenomena ini adalah kota Surabaya.Kota 
Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena 
adanya data yang menyatakan bahwa kota Surabaya 
merupakan satu - satunya kota di Jawa Timur yang 
Usaha Kecil Menengahnya paling banyak melakukan 
kegiatan dan perintisan ekspor dibandingkan dengan 
kota - kota lain di provinsi Jawa timur. Sedangkan 
instansi pemerintahan di kota Surabaya yang dipilih 
untuk mendalami penelitian ini adalah Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya, karena 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya 
satu - satunya instansi yang rutin memberikan 
penghargaan 

Teknik penentuan informan dilakukan 
secara purposive, dimana informan yang dipilih 

merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui 
dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian 
ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
menggunakan teknik penggumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi yang 
mendalam serta intens untuk menggali informasi. 
Observasi merupakan suatu prosedur pengumpulan 
data primer yang dilakukan dengan cara melihat, 
mengamati dan mencatat perilaku & pembicaraan 
subyek penelitian dengan menggunakan pedoman 
observasi.  

Sedangkan wawancara mendalam (indepth 
interview) adalah Suatu prosedur pengumpulan data 
primer yang dilakukan dengan cara mengadakan 
wawancara tatap muka dengan yang diteliti dengan 
menggunakan ‘pedoman wawancara. Wawancara 
merupakan satu - satunya teknik yang dapat digunakan 
untuk memperoleh keterangan tentang kejadian yang 
sedang diamati.Wawancara bertujuan untuk 
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia 
dalam masyarakat. 

Selanjutnya dokumentasi merupakan catatan 
tertulis tentang berbagai kegiatan dan peristiwa pada 
waktu yang lalu. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, dokumentasi dapat diartikan sebagai sesuatu 
yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat 
digunakan sebagai bukti atau keterangan. Sumber 
dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain : 

a. Pengumuman Resmi 
b. Dasar Peraturan Pelaksanaan   

 (Petunjuk teknis) 
c. Hasil survey dari lembaga resmi 
d. Artikel - artikel yang dimuat dalam media 

 massa. 
Dalam penelitian kualitatif keabsahan data 

(trustworthiness) dapat dilakukan dengan 
menggunakan teknik pemeriksaan yang didasarkan 
pada kriteria tertentu, diantaranya : 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) : 
 Pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari non kualitatif. Kriterium ini 
berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian 
rupa sehingga tingkat kepercayaan hasil - hasil 
penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan 
derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan 
jalan pembuktian oleh peneliti. 

2. Keteralihan (Transferability) : 
 Keteralihan sebagai persoalan empiris 

bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim 
dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut 
seorang peneliti hendaknya mencari dan 
mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan 
konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab 
untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia 
ingin membuat keputusan tentang peralihan tersebut.  

3. Kebergantungan (Dependability): 
 Kebergantungan merupakan subsitusi 

istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. 
Pada nonkualitatif, reliabilitas dalam penelitian 
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ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi 
dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara 
esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. 

 Menurut Sanapiah pemeriksaan keabsahan 
data dilakukan pada tahap kegiatan pengumpulan data 
dan analisis data, yang meliputi menciptakan rapport 
dan melakukan triangulasi. Maksudnya : 

a. Menciptakan Rapport : 
Pada penelitian ini penulis berusaha 

menciptakan hubungan yang harmonis antara peneliti 
dengan informan atau pihak yang diteliti yang pada 
akhirnya tercipta arus yang bebas dan keterus terangan 
di dalam komunikasi informasi yang berlangsung. 

 
 

b. Melakukan Triangulasi : 
Triangulasi adalah bentuk teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 
di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun 
triangulasi yang dilakukan meliputi : Triangulasi 
Sumber dan Triangulasi Teori. 

i. Triangulasi Sumber :  
Pada penelitian ini, penulis melakukan 

triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 
dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan 
 dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan 
 informan di depan umum dengan apa yang 
 dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif 
 seseorang dengan berbagai pendapat dan 
 pandangan orang lain. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan 
 isi suatu dokumentasi yang berkaitan. 

ii. Triangulasi Teori : 
Untuk menerapkan triangulasi teori dapat 

dilakukan dengan jalan penjelasan banding antara teori 
yang digunakan dengan data yang diperoleh.  

Dalam penelitian ini untuk memeriksa 
keabsahan data digunakan trianggulasi sumber yaitu : 

3. Membandingkan data hasil pengamatan 
 dengan data hasil wawancara. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif 
 seseorang dengan berbagai pendapat dan 
 pandangan orang lain  

5. Membandingkan hasil wawancara dengan 
 isi suatu dokumentasi yang berkaitan. 

Setelah data yang diperoleh dirasa cukup 
maka proses selanjutnya yang dikerjakan oleh peneliti 
adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 
pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang disarankan oleh data. 

Proses analisa data dimulai dengan 
menelaah dan mengkategorikan seluruh data yang 

tersedia baik yang diperoleh melalui wawancara, 
observasi, maupun dokumentasi. Langkah selanjutnya 
adalah melakukan reduksi data dengan menyusun 
abstraksi - abstraksi yang merupakan rangkuman 
proses dan pernyataan - pernyataan yang perlu dijaga 
agar tetap berada didalamnya. Data kemudian disajikan 
setelah disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah 
dipahami, dibaca dan diinterpretasikan, yang pada 
intinya adalah upaya mencari jawab atas permasalahan 
penelitian. Menurut Miles dan Huberman, teknik 
analisis data kualitatif ini meliputi : 

1. Reduksi Data  
2. Penarikan Kesimpulan :,   
3. mengelompokkan, dan mengkategorikan 

 menjadi urutan yang mudah dibaca dan 
 dimengerti. 

Ketiga hal utama diatas yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi merupakan sesuatu yang jalin menjalin pada 
saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data 
dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun 
wawasan umum yang dikenal dengan analisis. 

Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota 
Surabaya dalam Perolehan Hak Merek. 

Pemerintah merupakan aparat yang 
menyelenggarakan tugas dan kewenangan atau fungsi 
negara.Pemerintah dalam arti sempit dapat 
didefinisikan sebagai lembaga eksekutif, sedangkan 
dalam arti luas pemerintah memiliki makna aparatur 
negara yang meliputi semua organ,badan, lembaga ,alat 
perlengkapan negara yang melaksanakan kegiatan 
untuk mencapai tujuan negara. Dalam Undang - 
undang No. 20 tahun 2008 tentang UKM peran 
pemerintah adalah sebagai fasilitator, regulator, dan 
katalisator dalam proses penguatan UKM. Dimana 
fungsi fasilitator dimaksudkan untuk memfasilitasi 
UKM dalam rangka mencapai tujuan penguatan usaha 
yang dimilikinya. Selanjutnya peran dari fungsi 
regulator yaitu  membuat kebijakan - kebijakan yang 
mempermudah UKM untuk mengokohkan usahanya. 
Sedangkan fungsi katalisator memiliki tugas untuk 
mempercepat terjadinya pertumbuhan UKM melalui 
kebijakan pemerintah , negara dapat memberikan 
jaminan hukum dan perundang – undangan . apalagi 
terhadap kegiatan perekonomian yang potensial seperti 
UKM. Dengan demikian peran pemerintah yang sesuai 
dengan penelitian ini adalah segala kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya 
saing usaha kecil menengah inovatif. 

Dalam Penelitian ini maka peran Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya adalah 
sebagai fasilitator perolehan hak merek dengan 
beberapa kriteria sebagai berikut : 

1. Pemberian sesuatu, baik yang berupa uang 
atau subsidi, barang atau jasa. 

2. Keistimewaan, baik yang berupa keringanan 
atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. 

3. Kebijaksanaan yang tersendiri 
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Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi UKM 
Inovatif 

 Berdasarkan hasil elaborasi teori mengenai 
peran pemerintah didapatkan temuan bahwa dalam 
pembagian wewenang dan tugas Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian kota Surabaya memiliki beberapa 
tugas dan fungsi diantaranya yakni membina dan 
mengembangkan UKM inovatif yang terdapat di kota 
Surabaya, sehingga UKM inovatif tersebut memiliki 
kekuatan daya saing dengan negara lain serta dapat 
menguasai pasar dalam negeri sendiri. Jika berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006, 
upaya - upaya pengembangan UKM inovatif yang 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
kota Surabaya adalah sebagai berikut : 
1. Fasilitasi bagi usaha kecil menengah terhadap 
 pemanfaatan sumber daya. 
2. Pembinaan usaha kecil menengah dalam 
 memperkuat jaringan klaster industri. 
3. Penyusunan kebijakan usaha kecil menengah. 
4. Pemberian kemudahan ijin usaha kecil menengah. 
5. Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan 
 bagi usaha kecil menengah. 
6. Fasilitasi kerjasama kemitraan usaha kecil 
 menengah dengan swasta.. 

Pengembangan UKM khususnya yang bersifat 
inovatif pada hakekatnya merupakan tanggungjawab 
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu 
bentuk kegiatan untuk meringankan permasalahan 
yang dihadapi tersebut adalah menjadi fasilitator 
perolehan hak merek bagi sektor UKM inovatif. 
Dimana fasilitasi bermakna bantuan yang diberikan 
oleh negara kepada pihak - pihak tertentu untuk 
memudahkan atau meringankan pihak tersebut dalam 
mencapai tujuan tertentu. Dalam disertasinya 
Fathorrazi mengungkapkan fasilitasi pemerintah 
tersebut dapat berupa : 

1. Pemberian sesuatu. 
2. Pemberian keistimewaan 
3. Kebijaksanaan yang tersendiri. 

Jika kegiatan fasilitasi perolehan hak merek 
bagi usaha kecil menengah inovatif dikaitkan dengan 
kriteria bentuk fasilitasi seperti yang ditulis oleh 
Fathorrazi dalam disertasinya maka akan diperoleh 
gambaran sebagai berikut : 

Pemberian sesuatu : 
Dalam program fasilitasi perolehan hak merek 

bagi UKM inovatif yang diprakasai oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya 
diketahui bahwa bentuk pemberian yang diterima oleh 
pelaku UKM inovatif adalah dalam bentuk pemberian 
pembebasan biaya pengurusan, dimana dana tersebut 
diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kota 
Surabaya dalam bidang perdagangan. Sehingga dengan 
adanya subsidi tersebut maka pelaku UKM tidak perlu 
lagi mengeluarkan biaya karena seluruh biaya 
pendaftaran permohonan ditanggung oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya. 

Pemberian Keistimewaan: 
Teori tentang pemberian keistimewaan ini 

menerangkan tentang kemudahan - kemudahan yang 
diterima oleh obyek fasilitasi. Kemudahan - 
kemudahan tersebut dapat berupa keringanan waktu 
maupun kemudahan dalam prosedur. 

Bagi UKM inovatif tidak perlu mengikuti 
proses pendaftaran permohonan hak merek, karena 
pendaftaran dilakukan sendiri oleh Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian kota Surabaya.Selanjutnya 
keistimewaan yang diperoleh pelaku usaha kecil 
menengah inovatif melalui kegiatan fasilitasi perolehan 
hak merek adalah bahwa pelaku usaha kecil menengah 
inovatif tidak perlu mengikuti semua prosedur rumit 
yang diterapkan oleh kantor wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat 
meminimalisir kemungkinan ditolaknya hak merek 
yang didaftarkan. Selain itu waktu tunggu dalam 
perolehan sertifikat tidak memerlukan waktu lama. 
Biasanya lama waktu tunggu lama proses pengurusan 
hak merek untuk UKM non inovatif antara 15 - 24 
bulan, sedangkan keistimewaan waktu yang diterima 
oleh UKM inovatif adalah lama pengurusan hak merek 
hanya sekitar 10 bulan. 

Fasilitasi perolehan hak merek tersebut 
sejatinya bermaksud menyerderhanakan prosedur 
pengurusan permohonan hak merek. Salah satu aspek 
dari lingkungan usaha yang sehat adalah mudahnya 
proses permohonan hak merek. Pada umumnya, untuk 
memperoleh sertifikat hak merek, pelaku usaha kecil 
menengah harus mengeluarkan biaya sekitar 3 atau 4 
kali dari biaya permohonan yang ditentukan. Sertifikat 
hak merek juga  harus diperbaharui setiap beberapa 
tahun dan memerlukan beberapa klarifikasi dari 
beberapa pejabat yang berwenang, yang biasanya 
menyebabkan perlunya biaya tambahan.  

Hal ini terjadi karena proses pengurusan tidak 
transparan, mahal, berbelit-belit, diskriminatif, lama 
dan tidak pasti, serta tumpang tindih antara pemerintah 
pusat dengan daerah maupun antar instansi di daerah. 
Akibatnya, minat pelaku usaha kecil menengah 
terhambat untuk mendaftarkan perlindungan hak 
mereknya. 

Melalui fasilitasi tersebut pelaku usaha kecil 
menengah inovatif tidak perlu lagi mengikuti alur 
pendaftaran yang dirasakan cukup berbelit - belit jika 
melakukan pendaftaran langsung melalui Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
di Surabaya. Pelaku usaha kecil menengah inovatif 
yang ingin mengajukan permohonan perlindungan 
merek dapat mengajukannya langsung melalui Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya.  

Dinas tersebut akan meneruskan permohonan 
tersebut langsung ke Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia yang berada di pusat dan seandainya 
dalam pengurusan permohonan tersebut terdapat 
beberapa kendala maka akan diatasi sendiri oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian misalnya perubahan 
desain, dan logo dagang yang akan digunakan. 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

 
 

 
6 

Penyelesaian masalah yang dilakukan sendiri 
oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota 
Surabaya tersebut dimaksudkan agar para pelaku usaha 
kecil menengah inovatif tidak perlu mengalami 
kebingungan serta dapat lebih memfokuskan diri pada 
pengembangan usahanya.  

Kebijaksanaan Yang Tersendiri : 
Sedangkan kriteria yang terakhir yakni tentang 

kebijakan adalah dibuatnya kegiatan fasilitasi itu 
sendiri. Kegiatan fasilitasi tersebut merupakan 
implementasi dari Undang - undang Republik 
Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, 
kecil dan menengah yang menjelaskan bahwa 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi 
pengembangan usaha kecil menengah dalam berbagai 
bidang dimana salah satu bidang tersebut adalah 
bidang desain dan teknologi. Dimana pengembangan 
dalam bidang desain dan teknologi sebagai mana yang 
dimaksud pada bab ini dilakukan dengan salah 
bentuknya yaitu mendorong usaha kecil menengah 
untuk memperoleh sertifikat hak merek. Selain itu 
kegiatan fasilitasi ini juga merupakan perwujudan dari 
Peraturan Walikota No. 42 tahun 2011 tentang tugas 
dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota 
Surabaya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
teori tersebut karena sesuai dengan ciri - ciri atau 
kriteria yang ditunjukkan oleh kegiatan fasilitasi 
perolehan hak merek yang dimiliki oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya. Teori 
tersebut menjadi dasar penelahaan lebih dalam tentang 
peran yang diemban oleh Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian kota Surabaya dalam perolehan hak 
merek bagi usaha kecil menengah inovatif. 

Sehingga dengan demikian berdasarkan 
penelahaan dengan menggunakan dasar - dasar teori 
tersebut diketahui bahwa peran yang dijalankan oleh 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya 
tersebut adalah benar sebagai Fasilitator.  

Namun peran fasilitator hak merek yang 
dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
kota Surabaya tersebut merupakan peran fasilitator 
yang belum tuntas, karena metode penyelesaian 
kerumitan birokrasi yang ditempuh oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya dalam 
mendaftarkan permohonan perolehan hak merek bagi 
usaha kecil menengah inovatif justru telah 
menimbulkan masalah baru. Pengajuan permohonan 
langsung ke kantor pusat Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia di Jakarta mengharuskan semua proses 
dilakukan disana.  

Hal ini menyebabkan akses pengambilan 
sertifikat hak merek menjadi tidak mudah karena yang 
dapat dikirimkan hanya surat keterangan sementaranya 
saja. Namun sertifikat hak merek asli harus diambil 
langsung oleh pemohon di Jakarta. Pengambilan 
tersebut tentunya menjadi kendala tersendiri karena 
pastinya akan membutuhkan waktu khusus serta biaya 
untuk keperluan akomodasi dan transportasi.  
 

Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan penelahaan, pembahasan serta 

interpretasi teoritik yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya maka diperoleh kesimpulan Peran Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya dalam 
perolehan hak merek bagi usaha kecil menengah 
inovatif adalah sebagai fasilitator. Fasilitasi perolehan 
hak merek bagi usaha kecil menengah inovatif tersebut 
berupaya untuk meningkatkan minat pelaku usaha kecil 
menengah inovatif untuk mengajukan permohonan 
perolehan hak merek atas produk mereka.  
Fasilitasi perolehan hak merek yang diterapkan oleh 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya 
merupakan sebuah program yang tergolong baru serta 
masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga untuk 
menyempurnakan program tersebut ada baiknya Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya 
memperhatikan hal berikut : Sebaiknya Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya 
melakukan fungsi sebagai fasilitator perolehan hak 
merek bagi usaha kecil menengah inovatif sampai 
tuntas, yaitu mulai proses pendaftaran sampai 
pengambilan sertifikat. 
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