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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam bab 3 penulis akan membahas hasil penelitian yang sudah 

dilakukan guna  menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Di dalam 

penelitian ini Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pemilik 

Store Charles N Keith di Mall Paragon, Semarang yaitu Bu Debby, Wawancara 

dilakukan pada tanggal 12 April 2016. 

 Pada bab 3 ini penulis akan menuliskan secara rinci dari hasil penelitian 

dan pembahasan agar pembaca mudah memahami apa yang akan disampaikan 

oleh penulis. Penulis juga akan menyusun hasil penelitian dan pembahasan 

secara sistematis berdasarkan masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang 

merek terkenal di Indonesia. 

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang Merek terkenal di 

Indonesia. 

3. Upaya-upaya untuk melindungi pemegang Merek agar sesuai Hukum yang 

berlaku. 

Dalam memperoleh hasil penelitian tentang bagiman pengaturan 

hukum, pelaksanaan perlindungan serta upaya – upaya apa saja yang akan 

dilakukan oleh pihak Charles n Keith di Semarang, telah dilakukan upaya 
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penelitian dalam upaya menemukan permasalahan yang terkait dengan 

rumusan masalah di atas. Sedangkan dalam hal ini penulis memperoleh data 

didasarkan pada penelitian seperti observasi dan wawancara dengan pemilik 

Charles n Keith di Semarang . Selanjutnya dari data yang diperoleh pada 

obyek penelitian tersebut , secara otomatis menjadi pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini . Berkaitan dengan hal tersebut , penulis akan 

memaparkan hasil penelitian yang terkait langsung dengan ruang lingkup 

kerja di Charles N Keith Mall Paragon, dimana ruang lingkup yang dimaksud 

adalah ruang geraknya terkoodinir dengan baik atau system kerja yang 

berjalan sesuai dengan  manajemen organisasi yang bersangkutan. Sesuai 

dengan tingkat kebutuhan pembahasan terhadap data yang penulis peroleh dari 

hasil penelitian, maka penulis akan memilih hasil wawancara terhadap Pemilik 

Charles N Keith Paragon. Ini dimaksudkan agar pembahasan tidak dilakukan 

berulang – ulang, karena jawaban atas pertanyaan yang termasuk dalam 

lembaran hasil wawancara pada umumnya memiliki kemiripan bahkan ada 

yang sama. Atas dasar itulah sehingga penulis melakukan penilaian dan 

mencari jawaban yang signifikan dengan pokok permasalahan  yang dibahas 

dalam skripsi ini. Sehubungan dengan ini, Pemilik Charles N Keith Bu Debby 

mengatakan ; 

memang benar pada jaman mileneal seperti sekarang semua serba bisa 

ditiru, mulai dari trend, bahasa, dan tata cara sekalipun, apalagi sebuah 

merek mbak, yang jelas saya banyak menemukan orang dengan 

mudahnya atau meniru produk kami seperti tas merek Charles N Keith 
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yang  dijual di pasaran pun harganya sangat jauh berbeda dengan store 

asli kami”  (wawancara pada tanggal 12 April 2016).  

 

Bahkan saat penulis menanyakan langkah apa saja yang sudah diambil dalam 

menanggapi masalah tersebut, begini jawaban dari Bu Debby ; 

 “ Sampai sekarang belum ada langkah pasti yang bisa kami tempuh, 

 karena jika memang kita dihruskan melaporkan hal tersebut, maka itupun 

 harus dengan persetujuan dan support dari pusat kami yaitu di Singapore. 

 Dan terlalu banyak cabang store kami di setiap kota berbeda yang jika 

 harus dilaporka pasti akan banyak memakan tenaga dan waktu”  

 ( wawancara pada tanggal 12 April 2016 ).  

 

Menanggapi hal tersebut penulis pun tertarik dengan bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh pemilik store dalam menanggapi masalah di atas. Dan jawaban 

mengejutkan pun terucap dari Bu Debby  

 “ lebih baik mengikhlaskan saja kejadian tersebut, meskipun memang pasti 

 ada kerugian yang kami alami, tapi saya yakin pembeli sekarang pintar – 

 pintar kok, jadi pasti bisa memilih mana barang yang bagus kualitasnya 

dan  meskipun terbilang mahal, tapi mereka bisa puas dengan kualitas 

dengan  harga yang kami tawarkan pasti sesuai” ( Wawancara pada tanggal 

12 April  2016 ). 
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 Dalam komunikasi yang dimaksud dengan konsumen menurut Bu Debby 

sangatlah penting, karena   

pesan yang digunakan oleh kami yaitu pesan informatif dan persuasif yang 

memberikan berbagai informasi tentang produk kami (keunikan 

 produk, keunggulan produk, bahan baku yang digunakan, produk 

baru, dan  lain- lain) yang berguna bagi konsumen kami, sehingga 

konsumen tertarik dengan produk kami. Dalam menyampaikan pesan 

tersebut dilakukan pendekatan terhadap konsumen dengan sikap ramah 

sehingga membuat konsumen nyaman terhadap kami”.(wawancara, pada 

tanggal 12 April 2016 ) 

 

komunikasi yang digunakan menurut Bu Debby,  

 “ melalui komunikasi terbuka yaitu dengan cara langsung kepada 

 konsumen pada saat di toko maupun pada saat acara/ event yang 

 diselenggarakan oleh Charles N Keith. Selain itu dilakukan juga 

 komunikasi tertutup yaitu dengan cara promosi (iklan) di berbagai macam 

 media baik di media elektronik dan media cetak yang telah bekerjasama 

 dengan kami (koran, bulletin, radio). (wawancara, pada tanggal 12 April 

 2016)  

 

 Peneliti dapat menarik pembahasan dari pernyataan Informan bahwa 

teknik komunikasi yang efektif dalam menjalin hubungan dalam strategi 

promosi produk baik secara terbuka yaitu dengan cara komunikasi 
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interpersonal antara pihak Charles N Keith dengan konsumen melalui persuasi 

yang baik dan komunikasi tertutup dengan menggunakan saluran/ media baik 

cetak dan elektronik (Koran, bulletin, radio) melalui berbagai macam iklan. 

 

B. Pembahasan 

1. Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi 

Pemegang Merek Terkenal di Indonesia  

  

Merek pertama kali diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 tentang 

Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam 

Undang-undang ini adalah hak merek yang diperoleh melalui pemakaian 

pertama kali, yang artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai 

pertama adalah pihak yang berhak. Selanjutnya UU No. 21 Tahun 1961 

diubah dengan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, dengan beberapa 

perubahan mendasar. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan ketentuan 

UU No. 19 Tahun 1992 melalui UU No. 14 Tahun 1997 tentang 

Perubahan UU Merek, yang dimuat dalam Lembaran Negara (LN) No. 31 

Tahun 1997 dan Memori Penjelasannya dimuat dalam Tambahan 

Lembaran Negara (TLN) No.  3681 Tahun 1997 serta dinyatakan berlaku 

efektif tanggal 7 Mei 1997. Namun pengaturan merek berikut 

penyempurnaan aturannya sangatlah tidak praktis. 
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Tabel 1. Perbandingan Pasal 4 UU Merek disertai penjelasannya dengan 

Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis disertai penjelasannya 

 

Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek  

(UU Merek) 

Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

(UU Merek dan Indikasi 

Geografis) 

Pasal 4  

Merek tidak dapat didaftar atas 

dasar Permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon yang beriktikad 

tidak baik. 

 

Pasal 21 ayat (3)  

Permohonan ditolak jika diajukan 

oleh Pemohon yang beritikad tidak 

baik. 

Penjelasan Pasal 4  

Pemohon yang beritikad baik 

adalah Pemohon yang 

mendaftarkan Mereknya secara 

layak dan jujur tanpa ada niat 

apa pun untuk membonceng, 

meniru, atau menjiplak ketenaran 

Merek pihak lain demi kepentingan 

usahanya yang berakibat kerugian 

Penjelasan Pasal 21 ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “Pemohon 

yang beritikad tidak baik” adalah 

Pemohon yang patut diduga dalam 

mendaftarkan Mereknya memiliki 

niat untuk meniru, menjiplak, atau 

mengikuti Merek pihak lain demi 

kepentingan usahanya 

menimbulkan kondisi persaingan 
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pada pihak lain itu atau 

menimbulkan kondisi persaingan 

curang, mengecoh, atau 

menyesatkan konsumen. 

Contohnya, Merek Dagang A yang 

sudah dikenal masyarakat secara 

umum sejak bertahun-tahun, ditiru 

demikian rupa sehingga memiliki 

persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek 

Dagang A tersebut. Dalam contoh 

itu sudah terjadi itikad tidak baik 

dari peniru karena setidak-tidaknya 

patut diketahui unsur 

kesengajaannya dalam meniru 

Merek Dagang yang sudah dikenal 

tersebut. 

usaha tidak sehat, mengecoh, atau 

menyesatkan konsumen.  

Contohnya Permohonan Merek 

berupa bentuk tulisan, lukisan, 

logo, atau susunan warna yang 

sama dengan merek milik pihak 

lain atau Merek yang sudah dikenal 

masyarakat secara umum sejak 

bertahun-tahun, ditiru sedemikian 

rupa sehingga memiliki persamaan 

pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek 

yang sudah dikenal tersebut. Dari 

contoh tersebut sudah terjadi itikad 

tidak baik dari Pemohon karena 

setidak-tidaknya patut diketahui 

adanya unsur kesengajaannya 

dalam meniru Merek yang sudah 

dikenal tersebut. 

 

Untuk lebih menyempurnakan dan kepraktisannya dibuat melalui 

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tapi seiring berjlannya waktu 

mengalami perubahan kembali menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang 
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merek dan Indikasi Geografis . Saat ini yang menjadi pertimbangan adalah 

sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting 

terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di Era perdagangan 

bebas. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek, 

untuk memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.  

Hal ini tercantum dalam Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah 

dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang Merek maupun 

konsumen yang di atasnya, yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No.14 Tahun 2001 

tentang Paten, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis , Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1993 Tentang 

Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, Peraturan Pemerintah No. 27 

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, 

PERPRES No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan 

dan Pengalihan Paten, PERPRES No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek. 

a. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

Pada penjelasan umum undang-undang No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dna Indikasi Geografis berisi mengenai hak eksklusif yang 

diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar 
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Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 

Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. Tujuan dari mendaftarkan merek tersebut adalah agar 

tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek 

lain yang sudah lebih dulu terdaftar, khusunya merek terkenal. Dalam hal 

pendaftaran merek melibatkan dua pihak, yaitu pemohon dan pemerintah. 

Pemohon mempunyai peran sebagai pihak yang diwajibkan mendaftarkan 

merek tersebut bertujuan agar produk yang didaftarkan tidak mempunyai 

kesamaan dengan produk lain yang sudah didaftarkan sebelumnya. 

Sedangkan peran Pemerintah adalah untuk mengabulkan permohonan 

pendaftaran merek dari pemohon agar Merek  yang didaftarkan dapat 

segera diterbitkan, dan apabila merek yang didaftarkan sudah memiliki 

kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu maka 

Pemerintah berhak untuk menolak permohonan pendaftran merek itu, 

dengan begitu pihak yang akan mendaftarkan mereknnya tidak bisa 

mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan sudah ada yang lebih dulu 

mendaftarkan ke Direktorat Jenderal  tersebut.  

 

b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara 

Permintaan Pendaftaran Merek 

 

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 

tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, permintaan pendaftaran 
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merek diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia ke kantor merek 

dalam rangkap empat. Permintaan pendaftaran merek dilengkapi dengan 

persyaratan seperti yang tercantum di dalam pasal 2, yaitu: 

1) Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran 

adalah miliknya; 

2) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan; 

3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan 

hukum atau 

4) salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik 

merek adalah badan hukum Indonesia; 

5) Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek 

diajukan melalui kuasa; 

6) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran 

merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri; 

7) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali 

yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai 

terjemahannya dalam bahasa 

8) Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan 

dengan menggunakan hak prioritas; 

9) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila 

permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan 

digunakan sebagai merek kolektif. 
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c. 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. 

 

Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian merek terkenal dalam 

keputusan menteri ini adalah merek dagang yang secara umum telah 

dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.  

Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, 

apabila merek yang didaftarkan adalah
36

: 

a) Merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain; 

b) Merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada 

pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal 

milik orang lain atau milik badan lain. 

 

d. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara 

Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek 

 

Pemohon banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh 

Pemohon Banding yang permohonan mereknya ditolak oleh Pemerintah. 

Permohonan Banding dapat diajukan oleh Pemohon Banding apabila 

                                                           
36

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

Prenadamedia Group, halaman 145 



49 
 

permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Direktorat Jenderal 

berdasarkan alasan yang bersifat substantif seperti yang tercantum dalam 

pasal 3: 

(1) Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia kepada Ketua Komisi Banding, dengan tembusan 

kepada Direktur Jenderal.  

(2) Dalam hal Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan melalui Kuasa, wajib dilengkapi dengan surat 

kuasa khusus. 

(3) Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang 

bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara 

Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di 

Indonesia. 

(4) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan 

pendaftaran Merek. 

Permohonan Banding harus memuat sekurang-kurangnya: 

1) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan Banding; 

2) nama dan alamat lengkap Pemohon Banding; 

3) nama dan alamat lengkap Kuasa, apabila Permohonan Banding 

diajukan melalui Kuasa; 
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4) Merek yang dimohonkan banding; 

5) nomor dan tanggal keputusan penolakan permintaan pendaftaran 

Merek;  

dengan begitu alasan pengajuan Permohonan Banding yang memuaturaian 

secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan 

permintaan pendaftaran Merek. 

 

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal atas pemalsuan 

produk Charles N Keith di Kota Semarang. 

 

Pemakaian  merek  atas  barang-barang produksi  bertujuan  untuk  

melindungi masyarakat  konsumen  dari  bujukan  yang dilakukan  pesaing  atau  

pemalsu  merek. Produsen  barang  memakai  simbol  merek untuk  promosi  

dalam  rangka  memperoleh simpati konsumen. Karena loyalitas konsumen 

terhadap  suatu  simbol  merek  merupakan bagian dari itikad baik bisnis.Hukum  

melindungi  orang-orang  yang memiliki  reputasi  dari  orang-orang  yang ingin  

“membonceng”  kesuksesan  mereka. Meskipun  reputasi  tersebut  adalah  

sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai asset berharga yang 

harus dilindungi. Kompetitor atau pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan  

merek-merek,  tulisan-tulisan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong 

pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang 

lain. Pemilik merek dapat mengajukan  gugatan ganti  rugi  maupun  tuntutan  

hukum  pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga 
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memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek 

terhadap  merek yang sama  yang didaftarkan orang  lain  secara  tanpa  hak.  

Perlindungan hukum  yang  represif   ini  diberikan  apabila telah  terjadi  

pelanggaran  hak  atas  merek. Di  sini  peran  lembaga  peradilan  dan  aparat 

penegak  hukum  lainnya,  seperti  kepolisian, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  

(PPNS),  dan kejaksaan sangat diperlukan. 

Pemilik  merek  terdaftar  atau  penerima Lisensi  Merek  terdaftar  dapat  

mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Niaga  di wilayah  hukum  tempat  

tinggal  atau  domisili tergugat,  terhadap  pihak  lain  yang  secara tanpa  hak  

menggunakan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau 

keseluruhannya untuk  barang atau  jasa yang sejenis berupaPemakaian  merek  

atas  barang-barang produksi  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat  

konsumen  dari  bujukan  yang dilakukan  pesaing  atau  pemalsu  merek. 

Produsen  barang  memakai  simbol  merek untuk  promosi  dalam  rangka  

memperoleh simpati konsumen.  

Karena loyalitas konsumen terhadap  suatu  simbol  merek  merupakan 

bagian dari itikad baik bisnis.Hukum  melindungi  orang-orang  yang memiliki  

reputasi  dari  orang-orang  yang ingin  “membonceng”  kesuksesan  mereka. 

Meskipun  reputasi  tersebut  adalah  sesuatu yang tidak berwujud, hukum 

memandangnya sebagai asset berharga yang harus dilindungi. Kompetitor atau 

pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan  merek-merek,  tulisan-tulisan, kesan 

atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang 

yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain. Pemilik merek dapat mengajukan  
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gugatan ganti  rugi  maupun  tuntutan  hukum  pidana melalui aparat penegak 

hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan 

permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap  merek yang sama  yang 

didaftarkan orang  lain  secara  tanpa  hak.  Perlindungan hukum  yang  represif   

ini  diberikan  apabila telah  terjadi  pelanggaran  hak  atas  merek. Di  sini  peran  

lembaga  peradilan  dan  aparat  

penegak  hukum  lainnya,  seperti  kepolisian, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  

(PPNS),  dan kejaksaan sangat diperlukan.Pemilik  merek  terdaftar  atau  

penerima Lisensi  Merek  terdaftar  dapat  mengajukan gugatan  melalui  

Pengadilan  Niaga  di wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili tergugat,  

terhadap  pihak  lain  yang  secara tanpa  hak  menggunakan  merek  yang 

mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya untuk  barang atau  

jasa yang sejenis berupa Pemakaian  merek  atas  barang-barang produksi  

bertujuan  untuk  melindungi masyarakat  konsumen  dari  bujukan  yang 

dilakukan  pesaing  atau  pemalsu  merek. Produsen  barang  memakai  simbol  

merek untuk  promosi  dalam  rangka  memperoleh simpati konsumen. Karena 

loyalitas konsumen terhadap  suatu  simbol  merek  merupakan bagian dari itikad 

baik bisnis. 

Hukum  melindungi  orang-orang  yang memiliki  reputasi  dari  orang-

orang  yang ingin  “membonceng”  kesuksesan  mereka. Meskipun  reputasi  

tersebut  adalah  sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai 

asset berharga yang harus dilindungi. Kompetitor atau pelaku usaha lain tidak 

dapat menggunakan  merek-merek,  tulisan - tulisan, kesan atau indikasi lain yang 
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akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka 

diproduksi oleh orang lain. Pemilik merek dapat mengajukan  gugatan ganti  rugi  

maupun  tuntutan  hukum  pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek 

terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan 

pendaftaran merek terhadap  merek yang sama  yang didaftarkan orang  lain  

secara  tanpa  hak.  Perlindungan hukum  yang  represif   ini  diberikan apabila 

telah  terjadi  pelanggaran  hak  atas  merek.  

Di  sini  peran  lembaga  peradilan  dan  aparat kejaksaan sangat 

diperlukan. Pemilik  merek  terdaftar  atau  penerima Lisensi  Merek  terdaftar  

dapat  mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Niaga  di wilayah  hukum  

tempat  tinggal  atau  domisili tergugat,  terhadap  pihak  lain  yang  secara tanpa  

hak  menggunakan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau 

keseluruhannya untuk  barang atau  jasa yang sejenis berupa Pemakaian merek 

atas barang – barang yang di produksi bertujuan untuk melindungi konsumen dari 

pemalsu merek. Perlindungan Hukum terhadap konsumen ini terdapat dalam Pasal 

35 Undang- Undang No 20 Tahun 2016 ayat (1) tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang berbunyi: 

“ Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 

10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal penerimaan “ 

 

Dalam kasus ini, pemilik merek sesungguhnya mendapatkan perlindungan 

hukum, hanya saja pemilik merek berfikir untuk tidak memperdulikan 

dikarenakan alasan waktu dan sudah terlalu banyak oknum diluar sana yang 

menghasilkan barang- barang dari merek Charles n Keith untuk dijadikan barang 

tiruan atau biasa disebut barang KW . Padahal sesungguhnya jika Pemilik merek 
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mau untuk menggunakan hak nya dalam melindungi merek yang sudah 

didaftarkan , maka prosedur dalam perlindungan hukum bisa dilakukan. Hal ini 

dikarenakan Hukum melindungi pemegang merek yang memiliki reputasi dan ciri 

khas pada mereknya. Reputasi dalam Hukum itu penting, meskipun tidak 

berwujud tapi reputasi merupakan aset berharga yang harus dilindungi. Pemilik 

merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana 

melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memilik hak untuk 

mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang 

sama yang didaftarkan orang lain tanpa hak yang biasanya disebut perlindungan 

hukum secara represif.  

Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah 

terjadi pelanggaran hak atas merek. Jika memang terbukti terdapat 

tindakan pemalsuan barang, berdasarkan bukti yang cukup pihak 

penggugat dengan mengajukan secara tertulis dapat meminta kepada 

hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan tentang 

penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut 

dengan syarat: 

a. Melampirkan bukti kepemilikan barang 

b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang sifatnya kuat atas 

terjadinya pelanggaran merek 

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah terjadinya 

kerugian yang lebih besar, pemilik merek  selaku penggugat melalui 

Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan aktivitas 
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perdagangan seperti produksi dan penjualan menggunakan merek tersebut. 

Hakim dapat juga memerintahkan untuk menyerahkan barang –barang 

yang menjadi objek dari pemalsuan barang merek Charles N Keith. 

Penyelesaian pelanggaran merek selain melaui proses Pengadilan 

Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 

3. Upaya-Upaya Untuk Melindungi Pemegang Merek Agar Sesuai 

Hukum Yang Berlaku 

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak 

bertanggung jawab menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemilik 

merek. Pelanggaran atas merek yang terjadi salah satunya adalah 

pemalsuan atas produk tersebut. Kemunculan produk palsu menyebabkan 

banyak konsumen yang memilih membeli produk palsu daripada produk 

yang asli. Hal ini dikarenakan harga jual produk palsu jauh rendah 

dibandingkan produk yang asli walaupun, kualitas dari produk palsu juga 

jauh berbeda dari produk yang asli.  

Dalam upaya untuk dapat memulihkan haknya atas pelanggaran 

merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya 

pemulihan tergantung pada kasus yang dihadapi. Sedangkan menurut 

Hukum, upaya pemulihan yang disediakan bagi pihak yang berhak atas 

merek meliputi: 
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a. Kewenangan Institusi Bea Cukai 

Negara anggota wajib menyelenggarakan prosedur yang 

memungkinkan pihak yang memiliki alasan sah bahwa telah berlangsung 

pengimporan barang dengan merek yang dipalsukan atau barang hasil 

pembajakan hak cipta untuk mengajukan permohonan tertulis kepada 

pihak yang berwenang baik badan pemerintahan atau peradilan. Pihak 

yang berwenang berhak untuk mewajibkan pemohon untuk menyediakan 

jaminan atau tanggungan untuk melindungi tergugat dari pihak berwenang 

serta untuk mencegah penyalahgunaan. Apabila langkah-langkah hukum 

yang semestinya dilakukan pemohon bagi pemeriksaan perkara telah 

dilakukan penijauan kembali, termasuk hak untuk didengar harus 

diselenggarakan atas permintaan tergugat dengan maksud untuk 

memperoleh keputusan dalam jangka waktu yang wajar, apakah tindakan 

yang diambil harus diperbaiki atau dibatalkan atau dikuatkan.  

 

b. Penetapan sementara Pengadilan 

Dalam Pasal 20 dan 21 Undang- Undang No 20 Tahun 2016, 

Badan peradilan mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan 

sementara, terutama apabila keterlambatan dilakukannya tindakan 

tersebutakan menyebabkan pemegang hak mengalami kerugian yang tidak 

mungkin diperbaiki atau dalam hal terdapat resiko barang bukti akan 

dimusnahkan. 
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Badan peradilan mempunyai wewenang untuk mewajibkan 

penggugat untuk menyediakan bukti-bukti yang cukup guna meyakinkan 

badan peradilan yang besangkutan bahwa penggugat adalah benar 

pemegang hak dan telah terjadi pelanggaran atas hak nya atau pelanggaran 

jelas telah terjadi serta mewajibkan penggugat untuk menyediakan 

jaminan yang cukup untuk mencegah penyalahgunaan. 

c. Gugatan Pembatalan Merek 

Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga dan dalam 

hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara 

Republik Indonesia diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat 

(Pasal 76 UU No. 20/ 2016). Terhadap putusan pengadilan Niaga yang 

memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 76 

ayat 3) UU No. 20/2016). Isi putusan kasasi ini selanjutnya disampaikan 

oleh Panitera yang bersangkutan, setelah tanggal putusan diucapkan (Pasal 

77 ayat (1) UU No. 20/2016). Ditjen melakasanakan pembatalan 

pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan 

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, setelah putusan badan 

peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan 

pendaftaran merek tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik 

merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan 

penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, 

sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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d. Gugatan Perdata 

Gugatan perdata diatur dalam Pasal 85 sampai dengan 87 UU No. 

20/2016 sebagai berikut: 

Pasal 85 

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara 

sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang 

bersangkutan. 

Pasal 86 

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian 

yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima 

Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk 

menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau 

jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa baik. 

(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang 

menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan 

bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan 

setelah putusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 87 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi 

Gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pemilik 

merek yang hak nya dilanggar berupa: 
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a) Gugatan ganti rugi yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai 

kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi yang 

didasarkan pada jumlah yang diperoleh oleh pemilik merek jika  

terjadi pelanggaran. 

b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut 

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi, penggugat harus dapat 

membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian 

bagi pemilik merek dang anti rugi yang dimaksud yaitu dengan 

meletakkan posisi penggugat seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Pada 

dasarnya kerugian yang diderita pemilik merek karena pelanggaran hukum 

bisa berupa: 

a) Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh termasuk 

kesempatan melisensikan hak mereknya. 

b) Hilangnya reputasi di pasaran.   

c) Pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi hak pemilik 

merek 

e. Gugatan Pidana 

Di samping gugatan perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang 

merasa dirugikan, Negara berdasarkan hak publiknya dapat melakukan 

penuntutan secara pidana kepada si pelanggar. Pembuktian tindak pidana 
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merek harus dibuktikan pemenuhan unsure tindak pidana secara kumulatif, 

seperti dalam pasal 100 UU No. 20/2016 yakni: 

a) Barangsiapa 

b) Penggunaan secara sengaja dan tanpa hak 

c) Merek memiliki persamaan secara keseluruhan 

d) Untuk barang dan/ atau jasa sejenis 

Pasal 101 UU No. 20/2016 yakni: 

1) Barangsiapa 

2) Penggunaan secara sengaja dan tanpa hak 

3) Merek memiliki persamaan secara pada pokoknya 

4) Untuk barang dan/ atau jasa sejenis 

f. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Di Indonesia alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 93 

UU No. 20/2016 sebagai berikut: “ Selain penyelesaian gugatan 

sebagaimana  dimaksud, para pihak dapat menyelesaikan sengketa 

melalui Arbitrase  atau Alternatif penyelesaian sengketa”.  

 

 

 

 


