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ABSTRACT 
 

In this research aims (1) the efforts made aware of the brand holder, 
industrial designs and copyright in case of abuse?; (2) know the legal protection 
for the PT. Dan Liris as the holder of the brand, industrial design and copyright?. 
This research is descriptive and empirical juridical approach. Sources of primary 
data and secondary data. The results showed that: (1) efforts to PT. Dan Liris 
protect its products from the abuse of the product registration efforts by the 
Directorate General of Intellectual Property in order to get legal protection, do 
oprasi market, (2) protection of the law by PT. Dan Liris as the holder of the right 
to conduct a criminal or civil lawsuit. 

 

 
ABSTRAK 

 
Dalam penelitian ini bertujuan (1) mengetahui upaya yang dilakukan 

pemegang merek, desain industri, dan hak cipta apabila terjadi penyalahgunaan?; 
(2) mengetahui perlindungan hukum bagi PT. Dan Liris sebagai pemegang merek, 
desain industri dan hak cipta?. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan 
pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer dan data sekunder. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya PT. Dan Liris melindungi produk-
produknya dari penyalahgunaan yakni dengan melakukan upaya pendaftaran 
produk kepada Dirjen HAKI agar memperoleh perlindungan hukum, melakukan 
oprasi pasar; (2) perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Dan Liris selaku 
pemegang hak yakni dengan melakukan gugatan secara pidana maupun perdata.  

 
Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang hak atas kekayaan intelektual 
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PENDAHULUAN 

Hukum hak atas kekayaan intelektual adalah suatu fenomena yang relatif 

baru bagi hampir semua negara, tidak hanya bagi negara-negara berkembang. Para 

pembuat undang-undang diseluruh Dunia berjuang untuk mengikuti 

perkembangan baru dibidang teknologi sebagai usaha untuk melindungi 

kepentingan pencipta, para Hak atas kekayaan intelektualm juga sering berjuang 

untuk menyesuaikan ciptaan dan invensi yang baru kedalam prinsip-prinsip dasar 

dan tradisional dari hak atas kekayaan intelektual. Hukum hak atas kekayaan 

intelektual sering menampung apa yang muncul dan selalu berubah-ubah dan 

mengatur antara apa yang dapat dan tidak dapat dilindungi. Oleh karena itu, 

hukum hak atas kekayaan intelektual adalah satu dari cabang hukum yang paling 

banyak dikritik. 1 

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual juga dimaksudkan 

sebagai perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada konsumen agar mereka 

tidak keliru untuk mendapatkan suatu barang yang bermutu rendah atau 

kuwalitasnya berada dibawah mutu dari barang asli, jadi sebagai jaminan mutu 

dari suatu barang. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan 

terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah, yang dikarenakan 

penurunan omset penjualan karena terjadinya pemalsuan dan peniruan terhadap 

barang-barangnya sehingga mengakibatkan kerugian.  

Hak atas kekayaan intelektual timbul dari hasil kegiatan kreatif umat 

manusia yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi yang secara tidak 

langsung memberikan keuntungan tersendiri bagi negara. Hak milik intelektual 

merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir 

                                                 
1    Tim Lindsey , et. al. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni. 

Hal: 5 



 

3 

manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, 

yang memiliki manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia.2 

Dua lembaga multilateral yang penting berkaitan dengan hak atas 

kekayaan intelektual adalah WIPO dan WTO. Secara hukum tidak ada hubungan 

antara kedua lembaga tersebut meskipun demikian antara keduanya diibuat 

perjanjian kerjasama yang bersifat formal pada tahun 1995 (persetujuan WIPO 

daWTO, disepakati di Jenewa Desember tahun 1995) yang mengatur bidang-

bidang kerjasama praktis yang bermanfaat bagi permasalahan yang bersifat 

mendasar. 

Sedangkan menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia 

mengenai hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ini di bagi menjadi beberapa hak, 

yaitu: hak cipta , hak paten, hak merek, hak desain industri, rahasia dagang (trade 

secret), desain tata letak sirkuit ( intregated circuit lay out desigh), perlindungan 

varietes tanaman (PVT)  

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimanakah upaya yang dilakukan PT. Dan 

Liris sebagai pemegang merek, desain industri, dan hak cipta apabila terjadi 

penyalahgunaan?;  (2) bagaimanakah perlindungan hukum bagi PT. Dan Liris 

sebagai pemegang hak merek, desain industri, dan hak cipta? 

 
Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: (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 

                                                 
2 Muhammad Djumhana dan R Djubbaedillah. Op. Cit . Hal 20 
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merek, desain industri dan hak cipta? Adapun manfaat yang diambil dari 

penelitian ini adalah: dari manfaat teoritis, kajian skripsi ini diharapkan dapat 

sebagai pijakan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang hak atas 

kekayaan intelektual tentang perindustrian khususnya merek, desain industri, dan 

hak cipta. Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini 

adalah dengan ada nya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi siapa saja yang akan memberikan sumbangan pemikiran 

pengembangan hukum, khususnya tentang merek, hak cipta, dan desain indusri. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam penelitian yuridis 

empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari secara utuh.3 Dengan demikian  dapat diperoleh data 

kualitatif yang merupakan sumber data dari deskripsi yang luas, serta memuat 

penjelasan tentang proses-proses yang terjadi sehingga memperoleh penjelasan 

yang banyak dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan 

mendasarkan pada data yang dinyatakan responden  secara lisan atau tulisan, dan 

juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.4 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Upaya yang Dilakukan PT. Dan Liris Sebagai Pemegang Merek, Desain 
Industri, dan Hak Cipta Apabila Terjadi Penyalahgunaan  

 
Perlindungan hukum yang dimiliki oleh PT. Dan Liris berupa hak merek, 

desain industri dan hak cipta, selama jangka waktu tertentu PT. Dan Liris dapat 

                                                 
3  Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press Hal: 32 
4  Soerjono Soekanto. 1986. Op. Cit. Hal: 250. 
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menikmati nilai ekonomis dari produk-produk yang telah didaftarkan oleh PT. 

Dan Liris ke dirjen HAKI. Untuk hak merek memiliki perlindungan hukum 

salama 10 tahun sejak tanggal penerimaaan dan jangka waktu itu dapat 

diperpanjang (Pasal 28). PT Dan Liris dapat menggunakan mereknya sendiri atau 

memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dengan 

persetujuan dan syarat-syarat yang diajukan oleh PT. Dan Liris. Untuk Desain 

industri memiliki  jangka waktu perlindungan 10 tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan (Pasal 5). Sedangkan untuk ciptaan memiliki jangka waktu selama 

hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal 

dunia. Diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang berisi untuk ciptaan yang dimiliki oleh 

dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal 

paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Dan 

untuk melindungi produknya PT. Dan Liris akan melakukan gugatan secara 

perdata maupun pidana terhadap orang atau badan hukum yang melakukan hal 

merugikan terhadap produk-produknya. 

Dalam hal ini PT. Dan Liris memiliki kepentingan hak ekonomi terhadap 

produk-produknya. Apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan hak merek, 

desain industri, maupun hak cipta harus mendapat persetujuan dari pihak PT. Dan 

Liris. Dengan berbagai persetujuan lain misalnya membayar royalti atas hasil 

produk yang dihasilkan. Jika tidak maka PT. Dan Liris dapat melakukan upaya 

hukum terhadap pihak yang menggunakan produk PT. Dan Liris tanpa seizin dari 

pihak PT. Dan Liris tersebut. Sebagai salah satu bagian dari HAKI, dalam desain 

industri terkandung adanya hak ekonomi, namun tidak seperti hak kepemilikan 

industri lainya, dalam suatu desain industri juga terkandung adanya hak moral. 

Seperti yang telah diuraikan dia tas, HAKI terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang 

terkait dengan hak cipta serta hak kepemilikan industri. Dalam hak cipta, seorang 
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pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral, sedangkan dalam hak kepemilikan 

industri, pemilik hak tersebut hanya memiliki hak ekonomi, namun khususnya 

pada desain industri, pendesain selain mempunyai hak ekonomi, ia juga 

mempunyai hak moral seperti halnya seorang pencipta. 

 
Perlindungan Hukum Bagi PT. Dan Liris Sebagai Pemegang Hak Merek, 
Desain Industri, dan Hak Cipta  
 

Dalam HAKI terkandung nilai ekonomi yang selanjutnya dapat 

dieksploitasi oleh pemiliknya untuk mendapat suatu keuntungan ekonomi. Eddy 

damian mengemukakan pendapatnya bahwa HAKI yang timbul dari kemampuan 

intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter ego  (refleksi 

kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin 

beragam dan berkualitasnya HAKI yang diciptakan seorang pencipta, akan 

memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan materiil 

ata u ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan ciptaan tersebut dan juga 

dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. 5 HAKI merupakan aset 

yang sangat berharga yang dimiliki oleh individu atau suatu perusahaan karna 

terkandungnya nilai ekonomi pada HAKI yang perlu mendapat perlindungan 

hukum yang memadai. Sehubungan dengan HAKI sebagai salah satu aspek bisnis 

yang penting, Peter Groves mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:6  

“intellectual property rights may be among the most valuable assets 
owned by abussines. For many individuals-investors. Designers, 
writers, composers, artists, computer programmers- they are a means 
to earn a living (sometimes a very good one). Publishing companies 
depend on owning copyright (or licenses granted by copyright 
owners): many pharmaceutical companies rely for their profitability 
on their patent; consumers goods manufacturers spend a great deal of 

                                                 
5 Ranti Fauza Mayana. Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan 

Bebas. PT. Gramedia widia sarana indonesia,  Jakarta. 2004. Hal 77. 
6  Ibid. 
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money on the design pf their products; and most businesses use trade 
mark to identify their goods or their bissines to their custumers.” 

 
Lebih  jauh Paul Marret memberikan gambaran mengenai begitu besarnya 

nilai ekonomis yang terkandung dalam HAKI sebagai berikut:7 

“intellectual property rights may be intangible but it can be very 
valuable. Enormous sums of money are spent developing a new drug 
and when paten has been abtained  the pharmaceutical companies, not 
surprisingly, fight hard in the law courts to defend their exclusive 
rights in their inventions. A best seller novel is worth a lot of money to 
the author and publisher. And if intellectual property is valuable to its 
owner, it is attractive to the counterfeiter, particularly in the case of 
itemswhich can be easily and cheaply copied, like sound recordings, 
vidios computer programs, and whinh commang a wide market at 
prices much lower than genuine original.” 

 
Dalam pelaksananya HAKI dapat dieksploitasi sedemikian rupa oleh 

pemilik hak dalam batasan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, 

sebagai mana digambarkan oleh: Allan Gutterman Dan Robert Brown sebagai 

berikut:8 

“Intellectual property rights can be put to avariety of different use. The 
right can be sold or assigned to a third party in return for cah or other 
consideration, or can be used as a capital contribution to a new 
business venture which might be formed to exploit the rights. 
Intellectual property right can be pledge as security for the obligations 
of the owner, such as when a loan is needed to finance the machinery 
necessary for the owner of a patent to manufactured the product which 
are covered by the patents rights. Finally, and perhaps most 
importantly, an intellectual property rights can be loaned, or 
“lisensed”, to one or more third parties, thereby giving the third party 
a limited right to use the “property” for purposes determined by the 
owner of the right.”  

 
Dengan demikian maka HAKI dapat dijual atau diserahkan dan 

dilisensikan kepada pihak ketiga. lebih Jauh Wayne Watkins menyatakan bahwa 

tidak ada rumus mutlak untuk menentukan nilai ekonomi dari suatu HAKI. Tetapi 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid, hal. 80. 
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terdapat tiga komersialisasi HAKI, yaitu: (1) pemberian Lisensi Non-Eksklusif  

yang memberikan menerima lisensi hak untuk menggunakan HAKI; (2) 

pemberian Lisensi Eksklusuif. Pemberi lisensi memberi penerima lisensi hak 

eksklusuif untuk menggunakan HAKI, tetapi tidak berhak untuk memberi lisensi 

kepada pihak lain dibawah eksklusivitas yang telah disepakati yang dapat meliputi 

durasi, lokasi geografis, dan industri yang ditentukan; (3) penjualan Atau Alih 

Kepemilikan. Sekali kepemilikan dialihkan, pemilik baru berhak untuk 

memutuskan bagaimana ia akan menggunakan HAKI. 

Pada mulanya, hak ekonomi ada pada pencipta/ pendesain/ penemu, 

namun apabila ia tidak akan mengeksploitasi sendiri, ia dapat mengalihkanya 

pada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak tersebut. Dengan adanya 

pengalihan hak tersebut bukan berarti penerima hak memiliki HAKI, HAKI tetap 

berada ditangan pencipta/ pendesain/ penemu. Berbeda dengan hak ekonomi, hak 

moral merupakan manifestasi dari pengakuan manusia terhadap hasil karya orang 

lain yang sifatnya non ekonomi. Hak moral hanya terdapat pada hak cipta dan hak 

desain industri, merupakan hak yang melekat pada pencipta/ pendesain dan tidak 

dapat dialihkan seperti halnya hak ekonomi. Hak moral menurut Jeremy Phillips 

dan Alison Firth adalah hak-hak yang melindungi keutuhan reputasi pencipta yang 

tidak dapat dijual atau dihilangkan oleh klaim perdagangan dan diberikan secara 

abadi kepada pencipta. Perbedaan antara hak moral dan hak ekonomi 

dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad sebagai berikut: 

“Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi 
pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak 
ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak 
dapat dipisahkan dari penciptanya, karena bersifat pribadi dan 
kekal”.9 

 

                                                 
9 Ibid, hal. 82. 
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Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian 

sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan 

pelanggaran terhadap hak merek. Menurut hasil wawancara pada dasarnya semua 

produk yang dihasilkan oleh PT. Dan Liris telah mendapat perlindungan hukum. 

produk yang didaftarkan oleh PT. Dan Liris biasanya hanya produk yang memiliki 

ekonomis tingggi maupun produk yang dianggap bernilai ekonomis tinggi, apabila 

ada produk yang belum didaftarkan setelah produk dipasarkan kepada masyarakat 

atau konsumen mendapat respon positif maka PT. Dan Liris selaku pemilik 

produk segera mendaftarkan atau mematenkan hasil produk tersebut ke Dirjen 

HAKI. Mengingat banyaknya produk yang dihasilkan oleh PT. Dan Liris yng 

meliputi merek, desain industri, dak hak cipta lebih dari tigaribu diantaranya telah 

terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi haknya 

tersebut upaya PT. Dan Liris adalah dengan melakukan pendaftaran kedirjen haki. 

Dan dalam melakukan pendaftaran, hambatan yang dialami oleh PT. Dan Liris 

yakni berupa kendala waktu yang cukup lama ujar Bp. Abjad. 

Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian 

perlindungan hukum bagi pemilik ahak merek, desain industri, dan hak cipta yang 

sah. Apabila telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara 

perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu 

dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan 

dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, dan 94 Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001. Untuk desain industri diatur dalam pasal 54  

Undang-Undang No. 31 tahun 2000, dan untuk hak cipta diatur dalam pasal 72 

Undang-Undang No.19 tahun 2002. 

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 90 pada dasarnya 

memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda 
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paling banyak satu milyar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan 

tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan.  

Sementara Pasal 91 memberikan ancaman hukuman penjara maksimal 

empat tahun dan/ atau denda maksimal delapan ratus juta rupiah bagi barang siapa 

yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada 

pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa 

sejenis yang diproduksi dan/  atau diperdagangkan.  Sedangkan Pasal 94 

memberikan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda 

maksimal dua ratus juta rupiah bagi barang siapa yang memperdagangkan barang 

dan/ atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/ atau tersebut 

merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90 dan 91.  

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang 

merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum 

merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan 

perlindungan hukum.10 artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak 

pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang 

melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk 

mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 

(1) dan ayat (2)) 

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena 

                                                 
10 Budi Agus Riswandi, dan M. Syamsudin, Op. Cit. 156 
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tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. 11 Bukan hanya 

kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut 

apabila barang atau yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut 

kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merk 

secara sah.  

Selain itu, perlindungan hukum atas merek, terutama merek-merek  perlu 

diberikan mengingat, hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak 

berwujud yang diberikan oleh hukum (Undang-undang). Hak kebendaan 

dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain 

yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat 

mempertahankannya. 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bachsan Mustafa terkait 

dengan konsepsi hak dan hak kebendaan sebagai berikut: Hak adalah kekuasaan, 

dan kekuasaan ini dapat dipertahankan terhadap seitap orang, artinya setiap orang 

harus mengakui, menghormati dan mengindahkan kekuasaan itu. Hak kebendaan 

adalah hak untuk memiliki atau menguasai suatu kebendaan, dan hak ini dapat 

dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, 

menghormati, mengindahkan hak tersebut12. Pentingnya perlindungan hukum atas 

merek  sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud juga mendapat dukungan dari 

teori pengayoman dari Suhardjo (Mantan Menteri Kehakiman) yang pada intinya 

mengemukakan sebagai berikut : 

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun 

secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu 

kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara 

                                                 
11 Ahmadi Miru, Op. Cit, hal. 93. 
12 Bachsan Mustafa, 2007, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hal. 22. 
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wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan 

atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.13  

Selanjutnya Suhardjo mengemukakan pula, Bahwa hukum berfungsi 

mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta 

bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak 

azasinya, hak kebendaannya, maupun hak perorangannya. 

 
PENUTUP  

Kesimpulan 

Upaya PT. Dan Liris dalam melindungi produk-produknya dari 

penyalahgunaan yakni dengan cara melakukan upaya pendaftaran produk kepada 

dirjen hak atas kekayaan intelektual agar memperoleh perlindungan hukum, 

melakukan oprasi pasar, dan menggunakan media elektronik dan surat kabar 

untuk menggumumkan produk yang telah didaftarkan oleh PT. Dan Liris. Tidak 

semua merek, desain industri maupun ciptaan yang baru dihasilkan oleh PT. Dan 

Liris didaftarkan ke Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Dan Liris hanya 

mendaftarkan produk yang dianggap mempunyai mutu tinggi dan produk tersebut  

laku dipasaran, namun apabila ada produk yang diproduksi belum belum 

didaftarkan tapi, produk tersebut mendapat respon atau laku dipasaran maka PT. 

Dan Liris akan segera mendaftarkan produk tersebut. 

Apabila terjadi permasalahan terhadap produk dari PT. Dan Liris seperti; 

penggunaan hak merek, desain industri maupun hak cipta tanpa seizin oleh PT. 

Dan Liris dalam menyelesaikan permasalahan tersebut langkah pertama yang 

dilakukan oleh PT. Dan Liris yaitu: memberi teguran tertulis terhadap orang, 

perusahaan, atau badan hukum lain yang hendak menyalahgunakan produknya, 

memberi teguran melalui surat kabar bahwa merek tersebut telah sah menurut 
                                                 
13 Abdul Manan, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, hal.  40. 
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hukum dan telah didaftarkan oleh PT. Dan Liris ke Dirjen Hak Ata s Kekayaan 

Intelektual. Langkah selanjutnya adalah mensomasi perusahaan atau badan hukum 

lain yang hendak menyalahgunakan produk tersebut. Apabila langkah-langkah 

tersebut tidak diindahkan maka langkah yang terahir yang dilakukan oleh PT. Dan 

Liris yakni menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus. 

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. Dengan berbagai persetujuan lain misalnya membayar royalti atas 

hasil produk yang dihasilkan. Jika tidak maka PT. Dan Liris dapat melakukan 

upaya hukum terhadap pihak yang menggunakan produk PT. Dan Liris tanpa 

seizin dari pihak PT. Dan Liris tersebut. 

Saran 

Keseluruhan penulisan ini, maka terdapat saran-saran yang membangun 

yaitu: kepada PT. Dan Liris Surakarta sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang perindustrian yang memiliki banyak hak yang telah didaftarkan ke Dirjen 

Hak Atas Kekayaan Intelektual, kiranya PT. Dan Liris senantiasa selalu mengecek 

jangka waktu hak yang telah didaftarkan ke Dirjen Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, sehingga apabila ada hak yang masa belakunya hampir habis atau 

telah habis bisa segera diperpanjang, hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan; kemudian kepada Masyarakat, hendaknya masyarakat 

menghargai hak atau karya -karya yang dihasilkan oleh orang lain. Dengan tidak 

menjiplak atau melakukan plagiatisme terhadap hasil karya seseorang atau tidak 
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melakukan perbuatan yang merugikan lainya; dan yang terakhir kepada 

Pemerintah dalam hal ini Dirjen hak atas kekayaan intelektual hendaknya 

pemerintah membuat sistim pendaftaran hak atas kekayaan intelektual diindosesia 

lebih dipermudah dan cepat atau tidak memakan banyak waktu. Sanksi hukum 

terhadap penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual hendaknya di perberat 

sehingga  memiliki efek jera terhadap oarang atau badan hukum yang hendak 

melakukan kecurangan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, mengingat 

masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang 

terjadi di Indonesia. 
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