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Isu Legal dan Entrepreneur

– Entrepreneur yang akan memulai usaha baru akan 

dihadapkan pada beberapa isu hukum/legal.  

– Pertama adalah tentang apakah usaha yang didirikannya 

termasuk usaha mikro, kecil, atau menengah. Masing-

masing usaha memiliki kriteria sendiri. 

– Kedua, tentang persyaratan hukum dan perijinan yang 

harus dipenuhi untuk memulai usaha baru. Yang terakhir 

adalah tentang hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang 



Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah

– Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)



Usaha Kecil

– Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yaitu:



– memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus jura rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupah) sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)



Usaha Menengah

– usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Usaha Besar



– dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah)  sampai dengan Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)



Usaha Besar

– Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 



Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP)

– SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi 

Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan 

untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan 

Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI (Klasifikasi 

Lapangan Usaha Indonesia)



Jenis SIUP

– SIUP Besar, diberikan kepada perusahaan yang memiliki 

modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA 

PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai di atas 

Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah). 

– SIUP Menengah, diberikan kepada perusahaan yang 

memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor 

dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai di atas 

Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) s/d Rp. 

500.000.000,- (limaratus juta rupiah). 



– SIUP Kecil, diberikan kepada perusahaan yang memiliki 

modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA 

PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai dengan 

Rp.200.000.000- (duaratus juta rupiah).



Prosedur Permohonan

– Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan 

permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor 

Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Wilayah sesuai 

domisili perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah 

dan SIUP Kecil. 

– Sedangkan untuk permohonan SIUP-BESAR diajukan 

melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan 

Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan



Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP)

– Aspek lain yang perlu dilakukan entrepreneur adalah 

memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang merupakan 

bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan 

Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.



– Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimilki oleh 

perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-

PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan 

perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran 

Perusahaan. (bentuk kepemilikan bisnis dibahas pada bab 

6)



Prosedur Permohonan

– Bagi permohonan TDP badan usaha/perusahaan PT-PMA, 

PT Non PMA, dan Yayasan maka badan usaha/perusahaan 

harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta 

Pendirian/Perubahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, 

atau persetujuan dan atau setelah tanggal penerimaan 

laporan. 

– Bagi permohonan TDP badan usaha KOPERASI maka badan 

usaha/perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan 

Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Instansi Terkait. 



– Bagi permohonan badan usaha/perusahaan CV atau 

perusahan perorangan maka badan usaha/perusahaan 

harus terlebih dahulu didaftarkan kepengadilan negeri 

setempat sesuai dengan Domisili Perusahaan. 

– Perusahaan mengambil formulir, mengisi, menandangani 

permohonan dan mengajukan permohonan TDP pada 

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan, sesuai 

domisili perusahaan. 



– Petugas dari Kantor Pendaftaran Perusahaan akan 

memeriksa dan meneliti, jika memenuhi syarat WAJIB 

DAFTAR PERUSAHAAN, maka sertifikat TANDA DAFTAR 

PERUSAHAAN akan dikeluarkan.

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selaku 5 (lima) tahun 

sejak tanggal dikeluarkan.



Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI)

– Aset penting seorang entrepreneur yang harus dipahami 

yang terdiri dari hak cipta, paten, dan merek dagang

– Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul 

sebagai hasil dari olah pikir otak manusia yang dapat 

menghasilkan suatu produk atau suatu proses, yang 

berguna bagi manusia. 



Hak Cipta

– Hak cipta terkait dengan perlindungan terhadap setiap hasil 

karya dan inovasi yang orisinal dalam bidang pengetahuan, 

seni dan budaya.



– Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif 

bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin 

untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak 

mengurangi batasan-batasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 



Beberapa Pengertian

– Pencipta. Seorang atau beberapa orang secara bersama-

sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan 

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam 

bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

– Ciptaan. Hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan 

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau 

sastra



– Pemegang Hak Cipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta, 

atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau 

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang 

menerima hak tersebut. 

– Pengumuman. Pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, 

pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan 

menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau 

melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan 

dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.



– Perbanyakan. Penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik 

secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial 

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun 

tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen 

atau temporer.



– Hak terkait. Hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak 

eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau 

menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara 

untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman 

suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran 

untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya 

siarannya



– Lisensi. Ijin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau 

pemegang hak terkait kepada pihak lain unuk 

mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau 

produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 



– Di Amerika  Serikat, pendaftaran hak cipta ditujukan 

kepada Copyright Office (kantor hak cipta) pada Library of 

Congress dengan membayar biaya aplikasi sebesar $30. Di 

Indonesia, pendaftaran ditujukan kepada Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya 

permohonan sebesar Rp. 75.000,00. Suatu hak cipta 

berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlangsung 

hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia 

(catatan: di Amerika Serikat, berlaku hingga 70 tahun 

setelah penciptanya meninggal dunia).



Paten

– Paten adalah gran yang diberikan negara kepada inventor 

atas produk di bidang teknologi, dan  memberinya hak 

eksklusif untuk melarang pihak lain yang tanpa 

persetujuannya membuat, menggunakan, dan menjual 

invensi dalam suatu negara hingga 20 tahun terhitung sejak 

tanggal penerimaan aplikasi paten (Nelson et al, 2004).  



– Maksud dari pemberian 20 tahun monopoli kepada 

inventor adalah untuk merangsang kreativitas dan inovasi.



– Setelah 20 tahun, paten akan kadaluarsa dan tidak dapat 

diperpanjang. Menurut Undang-Undang Paten, Paten 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang 

untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri 

invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 

kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



– Di Amerika Serikat, paten diberikan kepada mereka yang 

pertama kali menemukan invensi. Sistem yang sering 

disebut dengan “first-to-invent” berbeda dengan sistem 

yang digunakan di Jepang, Eropa, dan Indonesia. Di 

Indonesia, perlindungan paten diatur dalam Undang-

undang No. 14 Tahun 2001. Mereka yang mendaftar 

pertama kali yang akan memperoleh paten, yang disebut 

dengan sistem ”first-to-file”, seperti disebutkan dalam 

pasal 34 Undang-Undang Paten. 



– Paten diberikan atas permohonan. Setiap permohonan 

hanya dapat diajukan untuk satu invensi. Permohonan 

paten diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual atau melalui Kanwil Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Tahapan yang dilalui dalam 

permohonan ini adalah pengajuan permohonan, 

pemeriksaan administratif, pengumuman permohonan 

paten, pemeriksaan substantif, dan pemberian atau 

penolakan.   



– Tiga komponen penting dalam permohonan paten 

adalah klaim, deskripsi, dan abstrak. Klaim adalah 

bagian dari permohonan yang merupakan pokok dari 

invensi yang jabarkan secara jelas dan memuat semua 

kesitimewaan teknik yang dimiliki invensi. Deskripsi 

adalah uraian komprehensif tentang invensi yang 

mencakup judul, bidang teknik, latar belakang, uraian 

singkat invensi, uraian singkat gambar, dan uraian 

lengkap invensi. Abstrak merupakan ringkasan uraian 

lengkap  invensi yang ditulis terpisah dari uraian 

invensi  



Merek Dagang

– Merek dagang adalah kata, phrase, simbol, desain, nama, 

logo, slogan, atau trade dress atau kombinasinya yang 

digunakan suatu perusahaan untuk membedakan 

produknya dari produk lain yang terdapat di pasar (Nelson 

et al, 2004). Suatu merek dagang dapat berupa bukan 

hanya logo, slogan, atau nama merek, namun dapat juga 

mencakup bentuk, warna, bau, atau suara. 



– 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. Fungsi 

pendaftaran merk adalah sebagai alat bukti bagi pemilik 

yang berhak atas merek tersebut, dasar penolakan 

terhadap merek yang sama yang diusahakan orang lain 

untuk didaftarkan, dan mencegah orang lain memakai 

merek yang sama. 



– Dalam dunia perdagangan internasional, suatu bisnis 

yang telah meregistrasi mereknya akan menggunakan 

tanda ®. Dengan melakukan registrasi, entrepreneur 

akan lebih memiliki kekuatan untuk melindungi 

mereknya. Entrepreneur akan kehilangan hak eksklusif 

atas mereknya apabila keunikan mereknya hilang dan 

menjadi nama yang generik. Merk-merk seperti Aspirin, 

Escalator, Thermos, dan Super Glue merupakan contoh 

merek-merek yang telah menjadi kata yang umum 

dalam bahasa Inggris dan tidak dapat lagi memperoleh 

lisensi merek dagang. 



– Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; tidak 

memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; dan 

merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya 



Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah 

terdaftar terlebih dahulu untuk produk yang sejenis 



– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk 

produk sejenis, dapat pula diberlakukan terhadap produk 

yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan 

tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan 

pemerntah.

– Mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya 

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal

– Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, 

atau nama badan hokum yang dimiliki orang lain , kecuali 

atas persetujuan tertulis dari yang berhak



– Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan 

nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara 

atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

– Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau cap atau 

stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga 

pemerintah, kecuali atas  atas persetujuan tertulis dari 

pihak yang berwenang



Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan ke Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya tahapan

yang akan dilalui adalah:

– Pemeriksaan Substantif. Pemeriksa melaporkan hasil

pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat

disetujui untuk didaftar atau ditolak. Jika tidak disetujui, 

maka pemohon akan memperoleh pemberitahuan yang 

disertai alasannya.



– Pengumuman Permohonan. Apabila permohonan 

disetujui maka permohonan tesebut akan diumumkan 

dalam Berita Resmi Merk selama tiga bulan yang dapat 

dilihat melalui http://www.dgip.go.id. 

– Keberatan dan Sanggahan. Pihak yang merasa keberatan 

atas merek yang diajukan pemohon dapat menyampaikan 

keberatannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup. 

Demikian juga pemohon dapat mengajukan sanggahan 

atas keberatan pihak lain dalam jangka waktu paling lama 

dua bulan setelah menerima salinan keberatan.



– Pemeriksaan Kembali. Kegiatan ini dilakukan sebagai 

respon atas keberatan yang diajukan pihak tertentu. 

apabila tidak terdapat keberatan, maka Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat 

merek paling lambat 30 hari sejak tanggal berakhirnya 

waktu pengumuman. 



– Merek terdaftar akan memperoleh perlindungan hukum 

selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka 

waktu perlindungan dapat diperpanjang. Permohonan 

perpanjangan diajukan dalam jangka waktu 12 bulan 

sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan. 

– Permohonan perpanjangan disetujui apabila (a) Merek 

yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau 

jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek 

tersebut; dan  (b). barang atau jasa sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan 

diperdagangkan.



– Permohonan perpanjangan disetujui apabila (a) Merek

yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau

jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek

tersebut; dan (b). barang atau jasa sebagaimana

dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan

diperdagangkan.

– Setelah memperoleh perlindungan hukum yang tepat

melalui hak cipta, paten, dan merek dagang, 

entrepreneur perlu memonitor pasar apakah terjadi

penggunaan yang melawan hukum atas hak cipta, 

paten, atau merek dagangnya


