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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi ini, 

mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka 

barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat mendukung 

terjadinya usaha. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak 

dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh 

tanpa mengakibatkan kerugian dari konsumen. Barang/jasa yang dimiliki oleh 

pelaku usaha atas ide dan gagasan dari pelaku tersebut disebut dengan Hak 

Kekayaan Intelektetual. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya melindungi 

gagasan-gagasan dari penggunanaan atau peniruan yang dilakukan oleh orang 

lain
1
.  

Secara garis besar Hak kekayaan intelektual dapat digolongkan kedalam 

dua kelompok yang terdiri dari: 

1. Hak Cipta (copy Right); 

2. Hak atas Kekayaan Industri: 

a. Paten; 

b. Merek (Trade Mark); 

c. Desain Produk (insdustrial design); 

d. Informasi Rahasia (trade secret); 
                                                           
1
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, 2007, Hak dan Kewajiban Pemerintah 

dalam Penerapan Undang-Undang No. 7/1994 Tentang Ratifikasi Trip’s, Jakarta: Departemen 
Perindustrian, halaman 
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e. Indikasi geografis (geographical indications); 

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (circuit lay-out); 

g. Varitas tanaman (plant varieties); 

h. Kompetisi terselubung (unfair Competition)
2
. 

 

Dalam menjalankan usaha penyediaan barang/jasa diperlukannya 

sebuah nama dan simbol untuk menunjukkan asal barang/jasa tersebut serta 

digunakan untuk sarana pemasaran atas barang/jasa yang dihasilkan. Nama 

dan simbol tersebut dikenal sebagai merek
3
. Merek menjadi sangatlah penting 

dalam pemasaran suatu produk  untuk menunjukkan kualitas yang terdapat 

dalam suatu produk tersebut. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: 

“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 (2) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau 

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/ atau jasa”. 

 

Merek diberikan Negara untuk pelaku usaha dalam jangka waktu 

tertentu. Merek tersebut dapat digunakan sendiri atau dapat juga diberikan izin 

kepada pihak lain untuk menggunakannya seperti yang tercantum pada Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

yang berbunyi: 

                                                           
2
Ibid, hal. 47 

3
 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Jakarta, 

,Prenadamedia Group, hal. 3. 
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“ 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 ”. 

 

Pemberian izin merek kepada pihak lain dilakukan melalui perjanjian Lisensi. 

Walaupun demkian, pemegang hak atas merek tersebut masih bisa 

menggunakan mereknya kecuali diperjanjikan lain.  

Merek merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha, karena 

mencerminkan kualitas barang/jasa dari pelaku usaha tersebut sehingga 

menjadi pembeda atas produk-produk lainnya.  Semakin dikenal merek 

tersebut maka akan memberikan keuntungan dan reputasi bagi pemegang 

merek tersebut
4
. Dari penjelasan tersebut, tak heran apabila banyak terjadi 

pelanggaran terhadap merek produk yang memiliki reputasi tinggi, yaitu 

berupa tindakan pemalsuan.Pemalsuan tersebut mengakibatkan kerugian tidak 

hanya bagi pemegang merek tetapi juga pemerintah dan konsumen. 

Pemalsuan yang terjadi di Indonesia atas barang meliputi: elektronik, 

otomotif, obat, dll
5
.  Disamping hal itu, produk fashion  juga turut menjadi 

incaran dalam pemalsuan. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang 

fashion sebagai kebutuhan penunjang penampilan seseorang, terlebih 

masyarakat Indonesia tertarik pada produk asing. Akan tetapi daya beli 

masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka lebih memilih 

barang atau jasa yang harganya lebih murah walaupun mereka tahu bahwa 

                                                           
4
Damian, Eddy, dkk. 2003. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar),Bandung: PT. Alumni, 

halaman 131. 
5
  Desyra Sukma Dewanthi, 2008, Pengaruh Faktor Sosial dan Personal terhadap sikap dan 

Keinginan Konsumen untuk Membeli Barang Fashion Tiruan, Skripsi: Departemen Manajemen 
Universitas Indonesia (tidak diterbitkan), halaman 4. 
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merek pada barang atau jasa itu palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang 

harganya lebih mahal. Permasalahan tersebut disebabkan pada masyarakat 

yang lebih memilih mementingkan membeli produk dan hanya ingin 

menonjalkan mereknya saja ketimbang menonjolkan kualitas dari merek 

tersebut. 

Produk fashion yang sering dipalsukan di Indonesia adalah produk 

fashion atas barang-barang asing yang terkenal seperti merek  Piere Cardin, 

Dior, Yves St. Laurent, Ballmain, Gyvenchi, Gucci, Charles N Keith dan 

sebagainya.Salah satu kasus pemalsuan yang diambil penulis adalah pada 

produk Charles N Keith. Produk Charles N Keith sering dipalsukan di 

Indonesia karena produk ini memiliki kualitas yang tinggi, desain yang unik 

dan produk ini dapat menciptakan kepribadian merek (brand personality) 

menarik yang melekat pada semua produknya
6
. Hal tersebutlah yang menjadi 

dasar banyaknya pemalsuan pada produk Charles N Keith. Selain alasan 

tersebut, adapun faktor lain yang menyebabkan pemalsuan merek di Indonesia 

sangatlah banyak, yaitu lemahnya peraturan hukum yang melindungi merek 

terkenal. Hal ini berdampak investor asing enggan masuk ke Indonesia karena 

tidak mendapatkan jaminan bahwa merek-merek dari produknya akan 

mendapatkan perlindungan yang memadai
7
. Oleh karena itu diperlukan 

perlindungan hukum untuk melindungi pemegang merek atas barang yang 

                                                           
6
 Christine Lucia Dengah, 2013, Analisis Pengaruh Kepribadian Merek Charles N Keith Terhadap 

Kepribadian Diri Konsumen di Jakarta, Skripsi: Program Studi Manajemen Universitas Esa Unggul 
(tidak diterbitkan), hal. 3. 
7
Irwansyah Ockap Halomon, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang 

Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi: Program KekhususanHukum Perdata 

Dagang Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), hal.3. 
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dihasilkannya.Dari penjabaran di atas, maka penting untuk diketahui 

bagaimana “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek atas Pemalsuan 

Merek Terkenal di Indonesia ditinjau dari Undang – Undang No. 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” sehingga penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan membatasi 

permasalahan  sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang fokus terhadap obyek bahasan 

penelitian. Penulis akan mengkaji tentang Perlindungan hukum terhadap 

pemalsuan produk Charles N Keith di Kota Semarang.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum bagi 

pemegang merek terkenal di Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal atas 

pemalsuan produk Charles N Keith di Kota Semarang? 

3. Upaya hukum apa yang harus dilakukan pemegang merek Charles N Keith 

untuk melindungi  mereknya?  
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari  penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan hukum terhadap 

perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

pemegang merek terkenal atas pemalsuann produk Charles N Keith di 

Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan 

pemegang merek Charles N Keith untuk melindungi mereknya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi 

teoritis maupun segi praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

untuk pengembangan ilmu hukum dan menambah bahan-bahan kajian 

terhadap pelaksanaan perlindungan hukum khususnya terhadap pemegang 

Merek. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

mengenai perlindungan hukum atas pemalsuan merek terkenal yang 
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selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis untuk melihat kasus-

kasus pemalsuan merek yang telah ada. 

b. Bagi Pemilik Merek  

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

persyaratan apa saja yang dapat dilakukan jika ingin melaporkan kasus 

pemalsuan yang terjadi . 

c. Bagi Pemerintah  

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

Pemerintah bahwa masih ada beberapa kasus di luar sana yang 

membutuhkan perhatian dari Pemerintah. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang 

menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk 

mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Yang dimaksud 

Kualitatif adalah data menggunakan interkasi langsung antara peneliti dan 

sumber data. Sehingga digunakan secara Kualitatif karena untuk 

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum bagi 

Pemegang merek, khusunya merek terkenal di Indonesia. Penggunaan 

metode kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang 

meyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Merek atas 
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pemalsuan Merek terkenal di Indonesia ditinjau dari UU No. 20 Tahun 

2016 Tentang Merek, khususnya dalam kasus Charles N Keith. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan melalui peraturan 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya untuk meneliti 

ketentuan mengenai pemalsuan atas merek terkenal di  Indonesia. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum atas pemalsuan 

merek terkenal yang terjadi di Indonesia dengan realita yang ada.  

2. Spesifikasi penelitian 

Spesifikasi penelitian ini termasuk deskriptif analitis, Penelitian ini 

bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran 

secara menyeluruh dan sistematis tentang peraturan yang digunakan, serta 

dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dalam praktek mengenai 

perlindungan hukum bagi Pemegang Merek atas pemalsuan Merek 

terkenal di Indonesia. 

Spesifikasi penelitian berupa diskriptif analitis ini berfungsi untuk 

menganalisa permasalahan yang terdapat dalam perumusan masalah dan 

menguraikannya secara sistematis, logis, dan konsisten sesuai dengan 

fokus permasalahan pada penelitian ini.  

3. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah perlindungan hukum atas pemalsuan 

merek Charles N Keith di Semarang yang ditinjau dari Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan 

peraturan-peraturan dibawahnya yang berhubungan dengan merek. 
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4. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan  adalah studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi 

kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku atau literatur 

yang terkait, jurnal, penelitian hukum yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum atas pemalsuan merek Charles N Keith dan juga Studi Lapangan 

yang digunakan dalam peneltian ini berupa wawancara terhadap retail 

Charles N Keith di Semarang atas perlindungan hukum atas pemalsuan 

mereknya yang terjadi di Semarang. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah serta diuraikan oleh 

orang lain. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan cara 

studi lapangan. Studi ini dilakukan dengan cara wawancara retail Charles 

N Keith . Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh tidak 

secara langsung dari objek penelitian dan merupakan data pendukung dari 

data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi: 

a) Bahan hukum primer  

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh 

berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada 

kaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu, Undang-undang No. 20 
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Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Peraturan 

Pemerintah No.23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan 

Pendaftaran Merek, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 03-

HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran 

Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek terkenal milik orang lain 

atau badan lain, Peraturan Presiden No.20 Tahun 2005 Tentang Tata 

Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek. 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari 

referensi-referensi, hasil penelitian sehingga dapat mempermudah 

menyusun penulisan hukum.Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah buku-buku yang berkaitan 

dengan merek. 

5. Metode analisis data  

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif 

adalah analisis yang tidak mendasarkan diri pada perhitungan data statistik 

atau matematis. Metode ini tidak menggunakan angka sebagai bahan 

analisis. Analisis dilakukan terhadap data deskriptif yang berupa informasi 

kualitatif dari hasil wawancara studi kepustakaan. Data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan data tertulis akan diperiksa sesuai dengan 

keperluan dan kebutuhan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan 

landasan teori dan peraturan perundang-undangan terkait dengan 

permasalahan, agar dapat dijadikan pedoman untuk penelitian terhadap 
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perlindungan hukum atas pemalsuan merek sesuai dengan fakta di 

lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan 

gambaran umum mengenai bagaimana perlindungan hukum yang terjadi di 

Indonesia atas kasus pemalsuan merek.  

6. Metode penyajian data 

Penyajian data dalam penelitan menggunakan deskriptif analisis 

dimana dalam melakukan peneltian secara aktif dan subyektif melakukan 

analisa data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap 

narasumber  yang  terkait, dalam hal ini diambil dari merek Charles n Keith. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, penulis 

akan menguraikan mengenai sistematika penulisan. Penulisan ini terdiri dari 

empat bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama, yang berjudul pendahuluan, bab ini meliputi latar 

belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penulisan, review kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi teori- teori yang mendukung pembahasan, antara lain  

tinjauan umum tentang pengertian Merek, fungsi merek, Jenis- jenis merek, 

Hak atas merek, Merek apa saja yang dapat didaftar maupun tidak dapat 
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didaftar, jangak waktu perlindungan merek, pengalihan hak atas merek, 

pengelolaan administrasi hak atas merek, dan dasar hukum merek. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ketiga yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Mere 

katas Pemalsuan Merek Terkenal sdi Semarang ditinjau dari Undang – Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mendukung terkait 

kasus tindakan pemalsuan merek yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


