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MOTTO

             

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

( Al Qur’an Surat Al – Baqarah ayat 153 )

                
        

( Al Qur’an Surat Al – Nashr aya 1 -3 )

Apabila Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.
Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima taubat.
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PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk: 

?  Ibu dan Bapak tercinta, yang tak pernah lelah memberikan kasih

sayang, cinta, Harapan dan banyak hal yang telah dikorbankan demi 

mewujudkan cita -cita anaknya serta dukungan do’a dan perhatian sejak 

penulis dilahirkan. Semoga Allah SWT memberikan umur panjang dan 

menempatkan enggkau dalam lindungaanNYA. Kakakku Ika dan adik-

adikku yang aq sayangi. Semoga dalam keadaan sehat selalu.

?   Istri dan anakku tercinta semoga kelurga kita tetap utu h sampai 

selamanya.

?   Buat mertua terimakasih atas segala do’a dan dukungannya dan

semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang.

?   Teman-teman seperjuangan Agus, Amat Sh, Ashoer, Akbar, Iwan, 

Pandu, Rendi, Dewi, Iput, Edy dan banyak lainya terimakasih atas do’a 

dan dukunganya.

?   Teman kecilku Kitrek, Arif, Bambang,, dan tentunya tak dapat

penulis sebutkan satu persatu, thank’s for all my friends.

?   Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, untuk 

semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Dan tentunya semua pihak yang pernah singgah dan menghiasi hidup 

penulis, yang memberikan kenangan baik maupun buruk  dalam lembaran hidup 

penulis.



vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt yang mana atas 

segala limpahan rahmat hidayah dan karunianya, yang telah terlimpah kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat 

menempuh gelar strata satu atau sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul ”Perlindungan Hukum Terhadap PT. Dan 

Liris Sebagai Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual”

Skripsi ini disusun guna melengkapi syarat untuk mencapai derajat sarjana 

dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari 

bahwa tiada usaha yang tak mengenal lelah, semangat, kesabaran, dan bantuan 

dari berbaga i pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, 

Untuk itu dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Swt, yang senantiasa memberi kesabaran dan jalan kemudahan kepada

penulis

2. Bapak Muchammad Iksan SH, M.Hum, selaku dekan fakulta s hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan segenap pembantu dekan fakultas 

hukum yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk skripsi ini.

3. Ibu Inayah, SH., M.Hum, selaku kepala bidang hukum perdata, sekaligus 

selaku pembimbing I penulis ucapkan terimakasih atas kesabaran dan segala 
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bantuan bimbingan pengarahan dan keleluasan waktu dalam meneliti skripsi 

penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Aslamiyah, SH., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan keihklasan

hati memberi kemudahan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang

telah membimbing dan mendidik penulis selama studi.

6. Seluruh staf dan karyawan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah

Surakarta  yang telah membantu mengurus semua birokrasi dan keperluan

administrasi penulis.

7. Bapak Abjad selaku Kepala Legalita PT. Dan Liris Surakarta yang telah

meluangkan waktu untuk wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

8. Ibu sandra selaku humas PT. Dan Liris surakarta  yang telah memberi arahan-

arahan dalam melakukan penelitian kepada penulis.

9. Papi dan mamiku tersayang terimakasih atas segala pengorbanan do’a, kasih 

sayang, semangat dan dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Buat kakak tercintaku trimakasih atas segala bantuannya dan untuk adik-

adikku yang semangat semoga kuliahnya cepat selesai.

11. Istri dan anakku Saylindra tercinta yang membuat semangat penulis untuk

dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Mertuaku yang tak henti-hentinya mendukung penulis untuk dapat

menyelesaikan skripsi ini.
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13. Buat saudara-saudaraku yang ada di Solo dan sekitarnya terimakasih atas 

segala do’a dan dukungannya selama ini

14. Buat para sahabatku baik di Solo maupum yang ada dikampung halaman

“Jambi’ thank’s for support’s

15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu 

atas segala motivasi dan dukunganya demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berdoa semoga amal kebaikan serta bantuan bapak/ibu, saudara-

saudara serta sahabat-sahabat yang telah diberikan kepada penulis. Senantiasa 

mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Meskipun demikian 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal 

ini karna keterbatasan pengetahuan ilmu dan kemampuan dari penulis. Oleh

karena itu merupakan kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran

kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang yang lebih baik. Akhir kata

skripsi ini dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. 

Amin.

Wassalamualaikum. Wr wb.

Surakarta ,       Agustus 2012

Penulis
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ABSTRAK

Imam Dwi Laksana. C100060027 . Perlindungan Hukum Terhadap PT. Dan Liris 
Sebagai Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Skripsi. Fakultas Hukum. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012

Dalam penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
pemegang merek, desain industri, dan hak cipta apabila terjadi penyalahgunaan?;
(2) untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi PT. Dan Liris Sebagai
Pemegang Merek, Desain Industri Dan Hak Cipta?.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi bersifat deskriptif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis bersifat 
kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data menggunakan data
primer, data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya PT. Dan Liris dalam 
melindungi produk-produknya dari penyalahgunaan yakni dengan cara melakukan 
upaya pendaftaran produk kepada dirjen haki agar memperoleh perlindungan
hukum, melakukan oprasi pasar, dan menggunakan media elektronik dan surat 
kabar untuk menggumumkan produk yang telah didaftarkan oleh PT. Dan Liris. 
Dengan terdaftarnya merek dagang, desain industri, dan hak cipta yang dimiliki 
oleh PT. Dan Liris, maka merek dagang Dan Liris, desain industri, dan hak cipta 
mendapat perlindungan secara hukum dari pemerintah. Perlindungan secara
hukum yang diberikan pemerintah pada PT. Dan Liris tidak senantiasa membuat 
PT. Dan Liris hanya pasif saja. PT. Dan Liris juga melakukan perlindungan secara 
swadaya terhadap merek dagangnya ; (2) perlindungan hukum yang dilakukan
oleh PT. Dan Liris selaku pemegang hak yaitu dengan cara melakukan gugatan 
secara perdata maupun pidana atas hak yang telah digunakan oleh orang,
perusahaan atau badan hukum lain tanpa sepengetahuan dan seizin oleh PT. Dan 
Liris yang mana hal tersebut telah merugikan PT. Dan Liris. Apabila ada pihak 
lain yang ingin menggunakan hak merek, desain industri, maupun hak cipta harus 
mendapat persetujuan dari pihak PT. Dan Liris. 

Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang haki


