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ABSTRAK 

Universitas Dinamika merupakan salah satu universitas swasta di Surabaya. 

Selayaknya lembaga pendidikan pada umumnya, Universitas Dinamika juga 

memiliki website yang memuat berbagai informasi mengenai universitas ini. 

Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual merupakan salah satu website dari 

Universitas Dinamika. Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual masih belum 

memuat informasi mengenai Hak Cipta dan Merek. Sehingga, hal tersebut 

mengakibatkan pengguna kesulitan untuk mencari informasi mengenai Hak Cipta 

dan Merek. 

Solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu diperlukannya pengelolaan 

Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual pada bidang Hak Cipta dan Merek. 

Pengelolaan website ini bertujuan untuk menghasilkan halaman pada website 

Inovasi dan Kekayaan Intelektual pada bidang Hak Cipta dan Merek. 

Hasil akhir dari kerja praktik yang dilakukan adalah halaman pada website 

Inovasi dan Kekayaan Intelektual untuk bidang Hak Cipta dan Merek. Dengan 

adanya halaman pada website bidang Hak Cipta dan Merek ini dapat membantu 

pengguna untuk memperoleh informasi mengenai Hak Cipta dan Merek. 

Kata kunci: website, pengelolaan website, hak cipta, merek  



 

 

viii 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat 

dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan kerja praktik sekaligus 

menyelesaikan laporan dari kerja praktik tersebut. Adapun judul dari laporan kerja 

praktik ini adalah “Pengelolaan pada Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual 

(Bidang Hak Cipta dan Merek) pada Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Dinamika”. Laporan ini disusun berdasarkan kerja praktik dan hasil 

studi yang dilakukan selama 1 (satu) bulan di Universitas Dinamika pada bagian 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Dinamika merupakan salah satu universitas swasta yang 

terdapat di Surabaya. Universitas ini dibentuk sejak tahun 1983 dan memiliki 3 

(tiga) fakultas, yaitu Fakultas Teknologi dan Informatika (FTI), Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB), serta Fakultas Desain dan Industri Kreatif. 

Selayaknya universitas pada umumnya, Universitas Dinamika juga 

memiliki sebuah website yang memuat berbagai informasi mengenai Universitas 

Dinamika sendiri. Beberapa informasi tersebut di antaranya adalah informasi profil 

universitas, berita yang ada dalam universitas, agenda kegiatan, penerimaan siswa 

baru, hingga blog untuk inovasi dan kekayaan intelektual. Website ini bisa diakses 

oleh masyarakat umum. Untuk pengisian kontennya hanya bisa dilakukan oleh staf-

staf internal Universitas Dinamika. Pada kerja praktik ini, akan dilakukan 

pengelolaan Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual pada Bidang Hak Cipta dan 

Merek. 

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan (DJKI, 2020). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Merek adalah tanda yang dikenakan oleh 

pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai 

tanda pengenal.
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Dalam pengelolaan website ini, akan digunakan 3 tahapan utama, yaitu 

Analisis Sistem, Desain, dan Implementasi. Analisis sistem akan berisi uraian 

mengenai apa saja yang terdapat dalam Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual. 

Desain membahas tentang gambaran mengenai bagaimana Website Inovasi dan 

Kekayaan Intelektual akan dikelola. Implementasi adalah tahapan dilakukannya 

penerapan ke dalam Website Inovasi dan Kekayaan. 

Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual membutuhkan pengelolaan 

pada Bidang Hak Cipta dan Merek. Tujuannya agar terbentuk halaman website 

mengenai bidang tersebut yang nantinya akan membantu pengguna dalam 

memperoleh informasi hak cipta dan merek. Pengelolaan tersebut dilakukan 

melalui website admin Universitas Dinamika. Supaya tujuan dapat tercapai, solusi 

yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Pengelolaan Website Inovasi dan 

Kekayaan Intelektual (Bidang Hak Cipta dan Merek). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka masalah yang 

terdapat pada Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Bidang Hak Cipta dan 

Merek) dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Bagaimana mengelola website inovasi dan kekayaan intelektual (bidang hak 

cipta dan merek) pada Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 

Dinamika? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka berikut merupakan 

batasan masalah yang telah dibuat: 

1. Website yang dikelola adalah Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual pada 

website admin Universitas Dinamika. 

2. Pengelolaan website berfokus pada kegiatan inserting dan editing content. 

3. Pengelolaan website berfokus pada Bidang Hak Cipta dan Merek saja. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari kerja praktik 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengelola Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Bidang Hak Cipta dan 

Merek) pada Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 

Dinamika. 

2. Menghasilkan halaman pada website Inovasi dan KI khusus untuk bidang Hak 

Cipta dan Merek. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dengan mengelola website inovasi dan kekayaan 

intelektual (bidang hak cipta dan merek) ini adalah sebagai berikut: 

a. Memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi mengenai Hak Cipta dan 

Merek. 

b. Membantu staf Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola 

website inovasi dan kekayaan intelektual. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari hal-hal yang 

berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dengan 

adanya penelitian yang telah dilakukan, serta sistematika penulisan 

dari laporan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang profil Universitas Dinamika, mulai dari 

sejarah perusahaan, identitas instansi, visi, misi, dan tujuan instansi, 

jumlah fakultas serta stuktur organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-

teori tersebut akan menjadi acuan untuk penyelesaian masalah. 

Teori yang dibahas yaitu, Website, Pengelolaan Website, Hak Cipta, 

dan Tahapan Implementasi. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang digunakan pada 

Pengelolaan Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Bidang Hak 
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Cipta dan Merek) yang membahas mengenai analisis sistem, desain, 

serta implementasi. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pengelolaan 

Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Bidang Hak Cipta dan 

Merek) terkait dengan tujuan dan permasalahan, beserta dengan 

saran yang bermanfaat untuk pengembangan ke depannya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Universitas Dinamika merupakan universitas swasta di Surabaya yang 

sudah ada sejak 30 April 1983. Pada awalnya, universitas ini dikenal dengan nama 

Akademi Komputer dan Informatika Surabaya (AKIS) yang berlokasi di Ketintang, 

Surabaya. Universitas ini adalah hasil bentukan dari Yayasan Putra Bakti. 

Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya “AKIS” mengalami 

perubahan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Teknik Komputer 

(STIKOM) Surabaya, yaitu pada tanggal 20 Maret 1986. Lokasinya pun juga 

berpindah, yaitu berada di Jalan Kutisari 66, Surabaya.  

Bertambahnya jumlah mahasiswa, membuat berpindahnya lokasi di Jalan 

Raya Kedung Baruk 98 pada September 1997. Selanjutnya, pada tahun 2012 

STIKOM kembali mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya (STMIK STIKOM 

Surabaya). 

Meningkatnya kualitas dari STIKOM, menjadi salah satu faktor perubahan 

bentuk dari “Sekolah Tinggi” menjadi Institut Bisnis & Informatika STIKOM 

Surabaya pada tanggal 4 September 2014. Seakan tak henti-hentinya berkembang, 

institut ini secara resmi berganti menjadi “Universitas Dinamika” pada tanggal 29 

Juli 2019.
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2.2. Identitas Instansi 

Nama Instansi : Universitas Dinamika 

Alamat  : Jl. Raya Kedung Baruk 98, Surabaya 

No. Telepon  : +62 (31) 8721731 

Website  : https://www.dinamika.ac.id/  

Email   : official@dinamika.ac.id  

2.3. Visi, Misi, dan Tujuan Instansi 

Visi 

Menjadi Perguruan Tinggi yang Produktif dalam berinovasi. 

Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan futuristis. 

2. Mengembangkan produktivitas berkreasi dan berinovasi. 

3. Mengembangkan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Tujuan 

1. Menghasilkan SDM berbudipekerti luhur, kompetitif, dan adaptif 

terhadap perkembangan. 

2. Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dan inovatif. 

3. Menghasilkan produk kreatif dan inovatif yang tepat guna. 

4. Memperluas kolaborasi yang produktif. 

5. Mengembangkan lingkungan yang sehat dan produktif. 

6. Meningkatkan produktivitas layanan bagi masyarakat. 

https://www.dinamika.ac.id/
mailto:official@dinamika.ac.id
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2.4. Jumlah Fakultas 

Saat ini terdapat 3 (tiga) fakultas yang ada di Universitas Dinamika, yaitu 

Fakultas Teknologi dan Informatika (FTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), 

serta Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Berikut merupakan program studi yang 

terdapat pada Fakultas Teknologi dan Informatika (FTI): 

1. S1 Sistem Informasi 

2. S1 Teknik Komputer 

3. D3 Sistem Informasi 

Berikut merupakan program studi yang terdapat pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB): 

1. S1 Akuntansi 

2. S1 Manajemen 

3. D3 Administrasi Perkantoran 

Berikut merupakan program studi yang terdapat pada Fakultas Desain 

dan Industri Kreatif: 

1. S1 Desain Produk 

2. S1 Desain Komunikasi Visual 

3. D4 Produksi Film dan Televisi 
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2.5. Struktur Organisasi 

Berikut merupakan struktur organisasi yang terdapat pada Universitas Dinamika: 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi 

Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) merupakan salah satu bagian 

pada Universitas Dinamika yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 ayat 2 bahwa, Perguruan 

tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

Rektor
Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Akademik
Pantjawati Sudarmaningtyas, 

S.Kom., M.Eng., OCA

Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan

Dr. Bambang Hariadi, M.Pd.

Wakil Rektor Manajemen 
Sumber Daya

Lilis Binawati, SE, M.Ak.

PPM
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Website 

Menurut Kevin, Riyadi, dan Rizki (2017), Website merujuk pada informasi 

yang berupa dokumen-dokumen berbentuk elektronik berupa teks, grafik, animasi, 

audio dan video yang tersebar di seluruh dunia ini dikumpulkan dan dapat diakses 

di dalam sebuah tempat bernama website. Pada saat ini website sudah berkembang 

pesat menjadi bersifat lebih dinamis, fleksibel, interaktif dan task oriented untuk 

digunakan dalam sistem informasi. Sifat dari website yang dinamis, fleksibel dan 

interaktif memungkinkan website dapat dijadikan sebagai media promosi dengan 

brosur virtual, layanan 24 jam dan fitur frequently asked questions (FAQ) dan 

jangkauan pengguna yang lebih luas dibandingkan media lain. Beberapa manfaat 

yang dihasilkan dari website yang bersifat dinamis, fleksibel dan interaktif ini 

bermanfaat bagi organisasi terutama organisasi pendidikan tinggi. 

3.2 Pengelolaan Website 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan 

pencapaian tujuan. Sedangkan, web adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi, 

dan mengunduh dokumen hipertaut yang terdapat dalam komputer yang 

dihubungkan melalui internet. Singkatnya, pengelolaan web merupakan suatu 

kegiatan untuk mengelola atau mengawasi suatu web. Tujuan dari pengelolaan 

website ialah agar memudahkan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi.
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3.3 Hak Cipta 

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang 

ilmupengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan 

telah dituangkan dalam wujud tetap (Mujiyono dan Feriyanto, 2017). Secara 

singkat, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya yang 

muncul secara otomatis sejak karyanya telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan 

dipublikasikan. Undang-Undang (UU) pertama yang mengatur hak cipta disahkan 

dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002. Namun, saat ini UU tersebut telah 

diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. 

Adapun syarat dari hak cipta, yaitu: 

a. Fiksasi, yaitu diwujudkan dalam format yang nyata. 

b. Orisinil, yaitu karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain. 

c. Kreativitas Minimal, yaitu tidak hanya mewujudkan namun kemampuan 

intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu. 

3.4 Merek 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Merek adalah tanda yang 

dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang 

dihasilkan sebagai tanda pengenal. Merek dapat berbentuk kata, logo, bentuk 3 

dimensi, atau hologram. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun fungsi dari merek, yaitu: 

a. Sebagai daya pembeda dengan produk lain. 

b. Sebagai jaminan mutu produk. 

c. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat. 

d. Menunjukkan asal-usul barang. 
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3.5 Tahapan Implementasi 

a. Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan 

fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan 

masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa 

bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan mereka. (Suryayusra, 2014) 

b. Desain 

Sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi (dengan 

analisa sistem) yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem 

yang lengkap-harapannya, sebuah sistem yang diperbaiki. Hal ini melibatkan 

penambahan, penghapusan, dan perubahan-perubahan bagian relatif pada sistem 

awal (aslinya). (Suryayusra, 2014) 

c. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan 

pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan. Pada dasarnya, 

implementasi adalah tahapan dari sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Sistem 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka 

diperlukan pengelolaan website Inovasi dan Kekayaan Intelektual pada bidang hak 

cipta dan merek. Dengan adanya pengelolaan website ini, diharapkan akan 

memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi mengenai Hak Cipta dan 

Merek. 

4.2 Desain 

Tahapan desain bertujuan untuk mendesain suatu yang dapat memecahkan 

masalah yang terdapat dalam pengelolaan website hak cipta dan merek. Oleh karena 

itu, desain yang digambarkan, yaitu berupa sitemap dan konten isian dari website 

hak cipta dan merek. 

4.2.1 Sitemap Pengelolaan Website Hak Cipta dan Merek 

a. Sitemap Pengelolaan Website Hak Cipta 

 

Gambar 2. Sitemap Pengelolaan Website Hak Cipta
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Sitemap pengelolaan website hak cipta digunakan sebagai acuan terhadap 

apa saja bagian yang dalam website hak cipta. Berikut merupakan bagian - bagian 

tersebut: 

1. Pengenalan Hak Cipta 

Bagian ini berisi mengenai definisi umum hak cipta, definisi hak cipta, ciptaan 

yang dapat dilindungi, dan masa perlindungan hak cipta. 

2. Syarat dan Prosedur Permohonan 

Bagian ini berisi mengenai prosedur/diagram alir permohonan hak cipta, serta 

formulir dan format surat. 

3. Biaya dan Cara Pembayaran 

Bagian ini berisi mengenai biaya dan cara pembayaran permohonan KI. 

4. Pendaftaran Hak Cipta 

Bagian ini berisi tautan untuk melakukan pendaftaran hak cipta. 

 

b. Sitemap Pengelolaan Website Merek 

 

Gambar 3. Sitemap Pengelolaan Website Merek 

Sitemap pengelolaan website merek digunakan sebagai acuan terhadap apa 

saja bagian yang dalam website merek. Berikut merupakan bagian - bagian tersebut: 
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1. Pengenalan Merek 

Bagian ini berisi mengenai apa yang dimaksud merek, fungsi pemakaian merek, 

fungsi pendaftaran merek, merek bagaimana yang tidak dapat didaftarkan, 

apakah yang menyebabkan pendaftaran merek ditolak, serta berapa lama 

perlindungan hukum merek terdaftar. 

2. Syarat dan Prosedur Permohonan 

Bagian ini berisi mengenai prosedur pendaftaran merek baru dan alur bisnis 

proses pendaftaran merek. 

3. Biaya dan Cara Pembayaran 

Bagian ini berisi mengenai biaya dan cara pembayaran permohonan KI. 

4. Pendaftaran Merek 

Bagian ini berisi tautan untuk melakukan pendaftaran merek. 

5. Sistem Klasifikasi Merek 

Bagian ini berisi tautan untuk melihat sistem klasifikasi merek berdasarkan 

kelasnya. 

4.2.2 Konten dalam Website 

a. Isian Teks 

Setiap website selalu memiliki isi konten yang berupa teks. Dalam pengelolaan 

website inovasi dan kekayaan intelektual ini, tentu saja juga memiliki isian berupa 

teks. Berikut merupakan isian teks dari website hak cipta: 
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A. Pengenalan Hak Cipta 

A.1 Definisi Umum Hak Cipta 

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek 

dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di 

dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu 

andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi 

mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis 

terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur 

perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan 

Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. 

 

A.2 Definisi Hak Cipta 

 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 peraturan perundang-undangan. 

 Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi 

pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. 

 

A.3 Ciptaan Yang Dapat Dilindungi 

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lain; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni 

patung, kolase, dan seni terapan; 

g. Arsitektur; 

h. Peta; 

i. Seni Batik; 

j. Fotografi; 

k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 

 

A.4 Masa Perlindungan Ciptaan 

a. Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun. 

b. Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan. 

c. Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. 

d. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan difiksasikan. 

e. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan. 

 

B. Syarat dan Prosedur Permohonan 

B.1 Prosedur/Diagram Alir Permohonan Hak Cipta 

B.2 Formulir dan Format Surat 

 

C. Biaya dan Cara Pembayaran 

C.1 Biaya 

C.2 Cara Pembayaran Permohonan Hak Cipta 
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Di bawah ini merupakan isian teks dari website merek: 

 

D. Pendaftaran Hak Cipta 

a. Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail pencipta 

b. Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail pemegang hak cipta. 

c. Jenis dan Judul ciptaan. 

d. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali. 

e. Uraian singkat Ciptaan (maksimal 100 kata). 

f. Softcopy formulir permohonan dikirimkan melalui e-mail : sentra.ki@dinamika.ac.id 

A. Pengenalan Merek 

1.1 Definisi Umum Merek 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi 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 dan/atau jasa. 

 

1.2 Fungsi pemakaian Merek itu? 

Pemakaian Merek berfungsi sebagai: 

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; 

2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya; 

3. Jaminan atas mutu barangnya; 

4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan. 

 

1.3 Fungsi pendaftaran Merek 

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai: 

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan; 

2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang 

dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; 

3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau  sama  pada 

pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya. 

 

1.4 Merek yang tidak dapat didaftarkan 

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, 

kesusilaan, atau ketertiban umum; 

2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya; 

3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, 

tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama 

varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau 

jasa yang diproduksi; 

5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 
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1.5 Penyebab permohonan pendaftaran Merek ditolak. 

Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut: 

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang 

sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal 

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal 

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu 

yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; 

4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah 

dikenal; 

5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki 

orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 

6. 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; 

7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara 

atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

 

1.6 Waktu perlindungan hukum Merek terdaftar 

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu 

dapat diperpanjang. 

 

B. Syarat dan Prosedur Permohonan 

2.1 Prosedur/Diagram Alir Permohonan Hak Merek 

2.2 Formulir dan Format Surat 

2.3 Data Dukung yang Diunggah : 

a. Label Merek; 

b. Tanda Tangan Pemohon; 

c. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil). 

 

C. Biaya dan Cara Pembayaran 

3.1 Biaya 

3.2 Cara Pembayaran Permohonan Hak Merek 

 

D. Pendaftaran Hak Cipta 

a) Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail pencipta 

b) Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail pemegang hak cipta. 

c) Jenis dan Judul ciptaan. 

d) Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali. 

e) Uraian singkat Ciptaan (maksimal 100 kata). 

f) Softcopy formulir permohonan dikirimkan melalui e-mail : sentra.ki@dinamika.ac.id 

 

E. Sistem Klasifikasi Merek 

http://skm.dgip.go.id/ 
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b. Thumbnail 

Thumbnail digunakan sebagai penanda isi dari konten website. Di bawah ini 

merupakan gambar thumbnail yang digunakan dalam website hak cipta dan merek: 

 

Gambar 4. Thumbnail Website Hak Cipta 

 

Gambar 5. Thumbnail Website Merek 
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4.3 Implementasi 

Setelah melakukan analisis sistem dan desain, tahap selanjutnya adalah 

implementasi. Berikut ini merupakan hasil implementasi website hak cipta dan 

merek. 

 

Gambar 6. Website Hak Cipta 
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Gambar 7. Website Hak Cipta (Lanjutan) 

Gambar di atas merupakan hasil implementasi dari website hak 

cipta. Pada halaman tersebut berisikan pengenalan hak cipta, syarat dan 

prosedur permohonan, biaya dan cara pembayaran, serta pendaftaran hak 

cipta. 
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Gambar 8. Website Merek 
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Gambar 9. Website Merek (Lanjutan) 

Gambar di atas merupakan hasil implementasi dari website merek. 

Pada halaman tersebut berisikan pengenalan merek, syarat dan prosedur 

permohonan, biaya dan cara pembayaran, pendaftaran merek, serta sistem 

klasifikasi merek. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Kerja praktik di Universitas Dinamika Bagian Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (PPM), menghasilkan halaman pada website Inovasi dan KI khusus 

untuk bidang Hak Cipta dan Merek. Dalam website-website tersebut berisikan 

sitemap dan konten isian website, yaitu berupa gambar dan isian teks mengenai 

pengetahuan umum mengenai hak cipta dan merek hingga cara pendaftarannya. 

Dari hasil website tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pengelolaan website inovasi dan kekayaan intelektual dapat 

memudahkan pengguna website tersebut dalam memperoleh informasi 

mengenai hak cipta dan merek. 

2. Dengan adanya pengelolaan website inovasi dan kekayaan intelektual, dapat 

membantu staf Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola 

website inovasi dan kekayaan intelektual. 

5.2.  Saran 

Dari hasil Pengelolaan Website Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Bidang 

Hak Cipta dan Merek) pada Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Dinamika, maka saran yang dapat disampaikan adalah pada Website 

Inovasi dan KI bidang Hak Cipta dan Merek yang telah dibentuk saat ini, masih 

memungkinkan untuk melakukan pembaruan terhadap konten isi website yang 

sebagian berupa teks, menjadi bentuk yang lebih menarik seperti menggunakan 

simbol-simbol atau gambar.
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