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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kajian hukum 

perdata, karena ada segi dari hukum itu yang merupakan aspek hukum 

privat. Yang dilindungi dalam sistem perlindungan HAKI adalah hak 

kekayaan intelektual dari pemilik hak. Dalam hukum perdata, disebutkan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 499 

bahwa: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan 

ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak 

milik”.1

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud 

dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak 

milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Perlu diperhatikan disini 

bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang 

memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak 

memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek 

pembicaraan.2 Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum HAKI termasuk 

dalam lingkup hukum kebendaan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
                                                 
1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Kebendaan Pada Umumnya, Bogor, Persada Media, 
2003, Hal. 31-32. 
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Hal lain yang juga menjadikan hukum HAKI termasuk dalam 

aspek hukum privat adalah dari segi pemberian lisensi. Agar tidak 

melanggar hak atau kuasa dari si pemilik hak kekayaan intelektual, 

pelaksanaan pemberian lisensi harus didahului dengan adanya perjanjian 

lisensi antara pemohon lisensi dan pemberi lisensi yakni si pemilik hak. 

Makna dari lisensi itu sendiri adalah suatu bentuk pemberian izin oleh 

pemilik lisensi kepada penerima lisensi kepada penerima lisensi untuk 

memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu 

kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-

syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai 

dengan imbalan berupa royalti. 

Meskipun demikian ada juga segi dari Hukum Kekayaan 

Intelektual ini yang mengarah pada aspek hukum publik, ini dilihat dari 

sifat perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum yang diterapkan untuk 

melindungi hak si pemilik adalah berupa sanksi pidana bagi si pelanggar. 

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang sudah lama 

diketahui oleh masyarakat didunia internasional, masalah perlindungannya 

pun sudah diatur oleh hukum Internasional. Memang sudah seharusnya 

masyarakat paham akan fungsi dari perlindungan hak kekayaan intelektual 

ini, karena dengan perlindungan terhadap hak ini maka akan tercipta 

keadilan dalam dunia bisnis suatu negara. 

Dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini, kesadaran akan 

pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini agaknya 
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kurang disadari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan yang 

lebih parah, budaya pamer di kalangan masyarakat kita seakan-akan 

mengalahkan arti penting dari perlindungan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) itu sendiri. Masyarakat kita lebih senang bila hasil 

kreasi atau ciptaannya di tiru oleh orang lain meskipun tanpa seijinnya, 

bagi mereka sudah menjadi yang pertama menciptakan dan sudah 

mendapatkan untung seperti yang diharapkan. Mereka sudah tidak mau 

lagi berpusing-pusing memikirkan perlindungan hukum bagi hasil 

ciptaannya itu dengan mendaftarkan hak kepemilikan ke Direktorat 

Jenderal HAKI. 

Sebenarnya apa arti penting dari perlindungan HAKI itu? HAKI 

perlu dilindungi karena ia mengandung unsur-unsur: 

1. Hak-hak alami 

Justifikasi yang paling mendasar untuk HAKI adalah bahwa seseorang 

yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah 

hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka 

ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan, 

dilhat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri 

usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. 

2. Perlindungan reputasi 

Perusahaan sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk 

membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Ini wajar 

dilakukan karena selaku ada kemungkinan perusahaan-perusahaan lain 
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menggunakan sebuah nama yang sama atau hampir sama, logo atau 

citra yang digunakan oleh sebuah perusahaan terkenal untuk menarik 

perhatian para konsumen. Dengan melakukan hal tersebut, maka 

mereka dapat mencuri para konsumen dari perusahaan yang memiliki 

reputasi.  

3. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan  

Banyak para ahli setuju bahwa hukum HAKI adalah sebuah bentuk 

kompensasi dan dorongan bagi seseorang untuk menciptakan suatu 

produk. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka 

panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan 

akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di 

masyarakat.3

HAKI adalah hak monopoli yang mengijinkan pencipta untuk 

mencegah atau membatasi orang lain menggunakan ciptaan, memberikan 

kepada para pencipta hak eksklusif atas ciptaan dan invensi yang penting 

bagi masyarakat. 

Salah satu yang termasuk dalam lingkup perlindungan hukum 

HAKI adalah merek. Perlindungan hukum terhadap merek ini sudah diatur 

oleh hukum Indonesia dengan mengalami beberapa kali perubahan, karena 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan jaman. 

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran, 

karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang 

                                                 
3 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di 
Indonesia), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1993, Hal. 18-19.  
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dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan 

yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali 

lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.  

Pertama kali perlindungan merek di Indonesia diatur dalam 

Eigendom Kolonien 1912 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek 

Perniagaan. Selanjutnya di perbaharui dan di ganti dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang di sempurnakan lagi 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1992 Tentang Merek. Terakhir di sempurnakan 

lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. 

Bermacam-macam merek yang di lindungi dengan UU Nomor 15 

Tahun 2001 Tentang Merek ini diantaranya adalah hak atas merek batik di 

Indonesia khususnya di kota Sragen banyak sekali industri-industri yang 

bergerak di bidang produksi batik, baik dari industri kecil, menengah 

maupun industri besar. 

Batik berkembang dengan sangat pesat pada masa penjajahan 

Belanda. Tiga abad yang lalu sekitar abad ke XIX di jalankan politik 

penetrasi terhadap perkebunan, saat itu pula perkembangan industri batik 

di Jawa Tengah menggeliat untuk bergerak merangkak. Dalam 

perkembangannya, batik dapat di jumpai dari pusat kota sampai pelosok 

desa, sampai-sampai di Sragen seni membatik sangat di hargai sehingga 
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menjadi bagian yang sangat penting dari pendidikan kaum perempuan. 

Batik Sragen saat ini hanya untuk konsumsi lokal saja, berbagai industri 

batik tumbuh subur diantaranya Batik Brotoseno, Batik Brotojoyo, Batik 

Dewi Arum dan masih banyak lagi industri batik lainnya. 

Salah satu indutri batik di Kota Sragen adalah Batik Brotoseno. 

Walaupun sempat mengalami pasang surut, sampai saat ini Batik 

Brotoseno tetap eksis dalam dunia bisnis batik di Indonesia. Pada proses 

produksinya Batik Brotoseno mengolah bahan dasar berupa kain polos 

menjadi kain yang bermotif batik, kemudian mendesain kain bermotif 

batik tersebut menjadi pakaian jadi. Dari proses pengadaan bahan baku 

sampai dengan penjualan baju maupun kain, Batik Brotoseno ini semua 

berpusat pada satu lokasi yang berada di Batik Brotoseno yang 

beralamatkan di Kuyang, Kliwonan, Masaran, Sragen. 

Motif-motif batik yang di produksi oleh Batik Brotoseno tersebut 

dirancang sendiri, sehingga berbeda dari motif batik yang di produksi oleh 

industri batik yang lain. Dari sini dapat dilihat bahwa Batik Brotoseno 

dalam memproduksi batik-batiknya masih menggunakan metode 

tradisional yakni dengan di tulis, karena dengan metode tradisional 

(ditulis) hasilnya lebih bagus meskipun memerlukan waktu yang lama. 

Sebagian motif Batik Brotoseno tidak di produksi sendiri, tetapi di 

produksi juga oleh pengrajin batik lain untuk menambah motif dan jenis 

batik lebih bervariasi sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam hal ini 

Batik Brotoseno bekerja sama dengan pengrajin batik lain sehingga 
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mempunyai hubungan hukum dengan pengrajin batik tersebut. Bentuk 

kerjasama Batik Brotoseno itu adalah pengrajin batik menyetorkan produk 

batiknya yang belum di beri merek kepada Batik Brotoseno, kemudian 

batik dari pengrajin lain tersebut di beri merek oleh Batik Brotoseno 

dengan merek Brotoseno, sehingga Batik Brotoseno berhak atas merek 

yang di produksi berdasarkan kerjasama antara Batik Brotoseno dengan 

Pengrajin batik lain.  

Sebagai sebuah industri batik yang sudah lama berdiri maka sudah 

barang tentu Batik Brotoseno memiliki hak atas merek dari produk-

produknya dan juga produk dari para pengrajin batik lain yang dibeli oleh 

Batik Brotoseno. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai hubungan hukum antara Batik Brotoseno 

dengan para pengrajin batik. Dalam hal ini penulis akan melakukan 

penelitian di Batik Brotoseno di Sragen yang beralamatkan di Kuyang, 

Kliwonan, Masaran, Sragen, dalam sebuah penelitian yang berbentuk 

skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK PADA PRODUKSI 

BATIK BROTOSENO DI SRAGEN”. 

 

B. Perumusan masalah 

Perumusan masalah adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang 

diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan kritis, sistematis dan 

representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin 
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dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman 

bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas yang 

optimal. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang akan 

diteliti adalah: 

1. Siapakah subyek yang berhak atas hak merek batik yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno di Sragen 

dengan pengrajin batik lain? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang di berikan terhadap 

pemegang hak atas merek dan produk-produk yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno di Sragen 

dengan pengrajin batik lain?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan dengan metode ilmiah serta bertujuan untuk mendapatkan data 

baru. Pengertian dari penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang 

telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa 

setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau 

kecenderungan yang timbul.4  

                                                 
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986, Hal. 3. 
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Berdasar pada latar belakang masalah dan perumusan masalah 

yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis 

mempunyai tujuan yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan subyek yang berhak atas hak merek batik 

yang diproduksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik 

Brotoseno di Sragen dengan pengrajin batik lain.  

2. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang di berikan 

terhadap pemegang hak atas merek dan produk-produk yang 

diproduksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno 

di Sragen dengan pengrajin batik lain. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin di peroleh melalui penelitian ini 

adalah: 

1. Bahwa secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu 

hukum tentang hukum atas kekayaan intelektual mengenai hak atas 

merek batik di Batik Brotoseno di Sragen. 

2. Bahwa secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para pihak yang berkepentingan dan terkait dalam Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada produksi 

Batik Brotoseno di Sragen. 
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E. Metode Penelitian  

Penulis menggunakan metode non doktrinal karena dalam 

penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-

asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan 

meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan 

berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.5 Sebagai perwujudan 

makna-makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana 

termanifestasikan dan tersimak dalam aksi dan interaksi antar mereka. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut:  

1. Metode pendekatan 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis.6 Dalam perspektif yuridis dimaksudkan untuk 

menjelaskan dan memahami makna dari legalitas aturan-aturan asas 

hukum dan aspek hukum yang mengatur tentang produksi batik di 

Batik Brotoseno di Sragen. Sedangkan dalam perspektif empiris 

dimaksudkan untuk mengetahui tentang keadaan yang sebenar-

benarnya yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu tentang subyek 

yang berhak atas hak merek batik yang di produksi berdasarkan 

perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno di Sragen dengan 

pengrajin batik lain dan bentuk perlindungan hukum yang di berikan 

terhadap pemegang hak atas merek dan produk-produk yang di 
                                                 
5 Soerjono Soekanto, Op. Cit, Hal. 16. 
6 Mochtar Kusumaatmaja dan Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Akhir Abad 20. Bandung: 
Alumni, 1994, Hal. 24. 
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produksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno di 

Sragen dengan pengrajin batik lain.    

2.  Jenis Penelitian  

Penggolongan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman 

dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Ditinjau dari sifatnya 

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu penelitian yang langsung bertujuan untuk memberikan 

data seteliti mungkin tentang subyek yang berhak atas hak merek batik 

yang di produksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik 

Brotoseno di Sragen dengan pengrajin batik lain dan bentuk 

perlindungan hukum yang di berikan terhadap pemegang hak atas 

merek dan produk-produk yang di produksi berdasarkan perjanjian 

kerjasama antara Batik Brotoseno di Sragen dengan pengrajin batik 

lain.  

3. Lokasi penelitian  

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan 

penelitian ini di Batik Brotoseno di Sragen.  

4. Sumber Data 

Data yang diharapkan dapat diperoleh dilokasi penelitian maupun 

diluar penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang 

berasal dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti 
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secara langsung. Data primer ini diperoleh dari penelitian 

lapangan yang dilaksanakan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada pihak Batik Brotoseno di Sragen.. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer 

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan 

membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, 

maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke 

lapangan. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Interview/Wawancara 

Interview atau wawancara merupakan tanya jawab 

secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara 

langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang 

menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi 

sebagai pencari informasi atau interviewer, sedangkan pihak 
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lain sebagai pemberi informasi atau informan (responden).7 

Responden atau informan harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a) Memahami dan menguasai pokok permasalahan secara 

keseluruhan. 

b) Terlibat dalam kegiatan yang diteliti. 

c) Mempunyai waktu yang memadai untuk diminta 

keterangannya.     

2) Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data 

dimana peneliti akan melakukan pengamatan terhadap 

kenyataan hukum dalam praktek dilapangan. 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari 

perpustakaan maupun ditempat lain. Literatur yang digunakan 

tidak terbatas pada buku-buku tetapi juga bahan-bahan 

dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

 

 

 

                                                 
7 Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, 
Hal. 71. 
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6. Metode Analisa Data 

Studi penelitian ini dengan menggunakan metode analisa data 

kualitatif yang mana proses penganalisaan data tersebut dilakukan 

melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data 

dalam satuan-satuan tertentu. 

b. Analisa Taksonomis (Taxonomic Analysis) 

Yaitu suatu analisa dimana fokus penelitian ditetapkan 

terbatas pada dominant tertentu yang sangat berguna dalam upaya 

mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang 

menjadi sasaran semula penelitian. 

Domain-domain dalam penelitian ini adalah berasal dari 

cara informan berbicara tentang masalah perlindungan hukum 

terhadap pemegang hak atas merek Batik Brotoseno yang dipilih 

untuk diteliti secara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi 

yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam struktur 

internalnya masing-masing domain, penyelesaiannya dengan 

analisis taksonomis. Pada analisis taksonomis, peneliti tidak hanya 

terhenti untuk mengetahui sejumlah kategori yang tercakup pada 

domain, tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub yang mungkin 

tercakup pada masing-masing kategori dalam domain termasuk 

juga yang tercakup pada suatu sub-sub dan begitu seterusnya 

semakin terperinci. 
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c. Analisis Komponensial (Componential Analysis) 

Analisis komponensial ini baru akan dilakukan setelah 

peneliti memiliki cukup banyak fakta, informasi dari hasil 

wawancara dan atau observasi yang melacak kontras-kontras 

diantara warga satu domain. Kontras-kontras tersebut oleh peneliti 

dipikirkan atau dicarikan dimensi-dimensi yang bisa 

mewadahinya. Kontras-kontras yang dimasukkan kedalam lembar 

analisis komponensial tersebut masih perlu dicek kembali guna 

memastikan apakah terpenuhi secara memadai ataukah belum. 

Hasil pengecekan tersebut barangkali tanpa menimbulkan 

perubahan apapun, tetapi mungkin juga diperlukan penambahan 

tertentu. 

d. Penafsiran Data 

Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang akan 

dterapkan di dalam suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara 

data di satu pihak dan teori di pihak lain yang pada akhirnya akan 

diharapkan dan ditemukan beberapa asumsi yang dapat dijadikan 

dasar untuk mendukung teori-teori yang sudah ada. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Perumusan masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian  

E. Metode penelitian 

F. Sistematika penulisan skripsi 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang HAKI 

1. Sejarah HAKI 

2. Istilah HAKI 

3. Pengertian, sifat dan prinsip HAKI 

4. Pengaturan HAKI 

5. Jenis dan penggolongan HAKI 

B. Tinjauan Umum Tentang Merek 

1. Pengertian merek 

2. Jenis merek 

3. Persyaratan merek 

4. Subyek hak atas merek 

5. Perlindungan hukum hak atas merek 
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C. Tinjauan Umum Tentang Batik 

1. Pengertian batik 

2. Jenis-jenis batik dan proses singkat pembuatannya 

3. Kegunaan batik 

D. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

2. Lokasi Perusahaan 

3. Struktur Organisasi 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

1. Tujuan Merek Batik Brotoseno 

2. Proses Produksi 

3. Pendaftaran Merek 

C. Analisis dan Pembahasan  

1. Subyek yang berhak atas hak merek batik yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno 

di Sragen dengan pengrajin batik lain. 

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

pemegang hak atas merek dan produk-produk yang 

diproduksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik 

Brotoseno di Sragen dengan pengrajin batik lain. 
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BAB IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

   
   
          
                                      
                    



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang HAKI 

1. Sejarah HAKI 

Sejarah adanya HAKI di mulai dengan adanya pemikiran manusia 

tentang perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari 

kreativitas manusia yang di peroleh melalui ide-ide manusia, karena 

manusia itu sendiri merasakan bahwa tidak mudah menciptakan ide-ide 

mereka pada sebuah karya ilmiah. 

Pertama kali yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, 

Negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap 

HAKI yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya Paris 

Convention or The Protection of Industrial Property (dinamakan pula 

dengan The Paris Union atau Paris Convention). Pada prinsipnya, Paris 

Convention ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang 

meliputi hak penemuan atau paten (inventions atau patents), model dan 

rancang bangun (unility models), desain industri (industrial designs), 

merek dagang (trademarks), nama dagang (trade names), dan persaingan 

curang (unfoir competition). Beberapa tahun kemudian pada tahun 1886 

disusul dengan perlindungan hak cipta, yakni dengan disahkannya Berne 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Work (dinamakan 

pula dengan The Berne Union atau Berne Convention). Pada dasarnya 

 19 
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yang diatur dalam Berne Convention ini menyangkut karya kesusastraan 

dan kesenian (literary and artistic works), yang meliputi pula semua karya 

yang di hasilkan dalam bidang kesusastraan, kesenian dan ilmu 

pengetahuan. 

Sebagai tindak lanjut dari adanya konvensi-konvensi ini, Negara-

negara peserta kemudian di wajibkan untuk meratifikasi sejumlah 

peraturan dalam konvensi tersebut untuk diterapkan di negaranya masing-

masing. 

2. Istilah HAKI 

Secara resmi dahulu HAKI disebut dengan Intelectual Property 

Rights (IPR) yang di terjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual atau Hak 

Atas Kekayaan Intelektual. GBHN kita tahun 1993 dan 1998 

menerjemahkan istilah Intellectual Property Rights tersebut dengan hak 

milik intelektual, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari GBHN tahun 1999-2004 menerjemahkan 

istilah Intellektual Property Rights ini dengan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, yang disingkat HAKI. Istilah Intellectual Property Rights ini 

berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.8  

 

 

                                                 
8 Racmahdi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 
Hukumnya di Indonesia, Bandung, PT. Alumni, 2003, Hal. 1. 



                         21 

Sebenarnya kata ‘kepemilikan’ lebih tepat di gunakan dari pada 

kata ‘kekayaan’ untuk menerjemahkan Intellectual Property Rights (IPS). 

Kata kepemilikan mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus bila di 

bandingkan dengan kata kekayaan. 

Memang kata ‘property’ dapat di artikan sebagai kekayaan, tetapi 

dapat juga di artikan sebagai milik. Pembentuk Undang-undang tersebut 

menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual sebagai istilah resmi 

dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada 

yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual ada pula yang 

manggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual.9     

Dalam konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada pemiliknya 

yang disebut dengan pemilik barang dan setiap pemilik barang 

mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari 

pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas 

suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta 

kekayaan yang sangat luas. 

Menurut Ahmad M. Ramli, HAKI lebih tepat di kualifikasikan 

sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling 

utama jika di bandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan 

demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan 

sebebas-bebasnya. Hak milik itu terjemahan dari eigendomsrecht dalam 

bahasa Belanda dan Right if Property dalam bahasa Inggris yang 

                                                 
9 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum EkonomiHak Kekayaan Intelektual, Bandung, PT. Citra 
Aditya Bakti, 2001, Hal. 1. 
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menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. Sebaiknya dalam 

perundang-undangan Indonesia di gunakan istilah Hak Atas Kepemilikan 

Intelektual sebagai terjemahan dari Intellectual Property Right tersebut, 

karena di samping menunjukan pengertian yang lebih konkret juga sejalan 

dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik 

atas benda yang di punyai seseorang.10

Kekayaan bisa berarti benda-benda materiil dan non materiil atau 

dalam arti lain bisa breupa benda fisik (terlihat) dan non fisik (tidak 

terlihat) tetapi pada faktanya di masyarakat lebih menunjuk pada 

kekayaan atas benda materiil/fisik, sedangkan objek dari perlindungan 

hukum HAKI adalah berupa hak sehingga lebih menunjuk pada benda non 

fisik. Maka dari itu kata kepemilikan lebih tepat digunakan untuk 

mengartikan Intellectual Property Rights, karena kata kepemilikan akan 

lebih membawa seseorang pada pemikiran tentang kepemilikan atas hak 

kekayaan intelektual. 

Berkaitan dengan masalah istilah yang di gunakan untuk 

menerjemahkan HAKI atau Intellectual Property Rights ini maka Saidin 

lebih memilih menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Alasannya 

adalah kata ‘Hak Milik’ sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam 

kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu 

merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa juga merupakan 

                                                 
10 Rachmadi Usman, Op. Cit, Hal. 2. 
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hak untuk memperbanyak saja atau menggunakannya pada produk 

tertentu.11

Di Negara lain seperti di Perancis orang menyatakan istilah 

Intellectual Property Rights dengan “Propielle Intellectualle” dan 

“Propielle Indutrielle”. Di Belanda biasa disebut “milik intelektual” dan 

“milik perindustrian”.12

Dalam penulisan hukum ini istilah yang digunakan oleh penulis 

adalah ‘HAKI’, karena istilah ini telah digunakan secara resmi melalui 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144 Tahun 1998 tanggal 15 

September 1998, dalam rangka merubah Direktorat Jenderal Hak Cipta, 

Paten dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (Dirjend HAKI). Demikian juga oleh Keputusan Menteri 

Kehakiman RI No. M.O-PR.07.10 Tahun 1999 tertanggal 26 Maret 1999 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman. 

3. Pengertian, Sifat dan Prinsip HAKI 

HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai pengertian 

berbeda-beda menurut masing-masing individu atau kelompok yang 

mendefinisikannya. Dalam dunia kepustakaan Indonesia banyak sekali di 

temukan pengertian-pengertian yang berbeda dari para pakar untuk 

mendefinisikan HAKI terutama pendapat dari para pakar yang bernaung 

                                                 
11 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT. Raja 
Grafindo Persada, 1997, Hal. 7. 
12 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan 
Prakteknyadi Indonesia), Bandung, PT. Citra Adtya Bakti, 1993, Hal. 19. 
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di bawah suatu organisasi yang bergerak di bidang hak kekayaan 

intelektual. 

Japan Patent Office (JPO) memberikan definisi HAKI sebagai 

berikut: 

Intellectual Property Rights are generic term of exclusive rights given to 

the results gained by intellectual activities of human beings and to the sign 

used for business activities, and they mean intangible rights which own 

economic values.13           

Lain halnya dengan The World Intellectual Property Organization 

(WIPO) yang mendefinisikan HAKI sebagai berikut:  

Intellectual Property Rights is defined as “Intellectual property shall 

include the rights relating to: literary, artistic, and scientific works, 

inventions in all field of human endeavor, scientific discoveries, industrial 

design, trademarks, service marks, and commercial names and 

designations, protection againt unfair competition, and all other rights 

resulting from intellectual activity in the industrial, scientific. Literary or 

artistic fields”.14  

HAKI dapat di artikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap 

karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan 

intelektualilas manusia dalam bidang ilmu pengetahun dan teknologi. 

Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang 

merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia 
                                                 
13 Medy Sargo, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan di Indonesia, Makalah, 
Seminar Patent Drafting FH UNS, Surakarta, 2004, Hal. 1. 
14 Ibid. Op. Cit. Hal. 1. 
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dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, 

karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan 

ekonomis.15 Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HAKI adalah 

segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal 

inilah yang membedakan HAKI dengan hak-hak milik lainnya yang 

diperoleh dari alam.  

HAKI adalah hak yang timbul dari bagi hasil olah pikir otak yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada 

intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari 

suatu kreatifitas intelektual.16

Menurut pendapat David I Bainbridge, pengertian Hak Kekayaan 

Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu 

kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak 

umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.17  

Sifat yang asli pada HAKI, antara lain: 

1) Mempunyai jangka waktu terbatas 

Apabila jangka waktu perlindungan atas ciptaan (penemuan) tersebut 

habis maka akan menjadi milik umum, tapi ada pula yang bisa 

                                                 
15 Rachmadi Usman, Op. Cit, Hal. 2. 
16 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) hak Kekayaan Intelektual, 2001, 
Hal. 1. 
17 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan 
Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 16. 
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diperpanjang terus jangka waktu perlindungannya, seperti merek. Ada 

juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan 

jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu 

perlindungan pertama, misalnya paten. 

2) Bersifat eksklusif dan mutlak 

Hak tersebut dapat di pertahankan terhadap siapapun juga. Si pemilik 

atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak 

monopoli. 

3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan  

Prinsip utama yang ada pada HAKI yaitu bahwa hasil kreasi dari 

pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka 

pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa 

hak alamiah (natural). Dalam sistem hukum romawi menyebutnya 

sebagai cara perolehan alamiah (natural acquisition) berbentuk 

spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Jadi perlindungan hukum yang di 

berikan adalah untuk kepentingan pemilik baik pribadi maupun 

kelompok yang merupakan subyek hukum di mana penonjolan 

kepentingan pribadi akan sangat nampak, sehingga untuk 

terpeliharanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dan 

kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan intelektual 

berdasarkan pada prinsip:18

 

                                                 
18 Ibid. Cop. Cit. Hal. 20-22. 
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1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) 

Bahwa pencipta sebuah karya yang merupakan hasil dari 

kemampuan intelektualnya, wajar bila memperoleh imbalan. 

Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi. 

Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan 

pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut, yang di sebut hak. Hak yang melekat 

pada sesorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan 

(Comision) atau tidak melakukan (Omision) suatu perbuatan. 

2. Prinsip ekonomi (the economic argument) 

Hak kekayaan merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. 

Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, 

misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee. 

3. Prinsip kebudayaan (the culture argument) 

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan 

dalam sistem hak kekayaan intelektual adalah suatu usaha yang 

tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang 

diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk 

mendorong melahirkan ciptaan baru. 

4. Prinsip sosial (the social argument) 

Pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan 

itu diberikan dan diakui hukum, oleh karena dengan diberikannya 
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kepada perseorangan, persekutuan atau persatuan hukum itu, 

kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi. 

4. Pengaturan HAKI 

Arti kata pengaturan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia 

adalah proses, cara, perbuatan mengatur.19 Sedangkan HAKI adalah Hak 

Atas Kekayaan Intelektual. Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan 

bahwa pengaturan HAKI adalah proses atau cara, perbuatan mengatur Hak 

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).  

Pengaturan HAKI dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:  

1. a. Pengaturan HAKI di Bawah PBB 

PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sebagai organisasi dunia turut 

mendukung adanya persetujuan dalam Paris Convention ini, yakni 

dengan di bentuknya WIPO (World Intelectual Property 

Organization). 

Untuk menangani dan mengurusi hal-hal yang berkaitan 

dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. WIPO di 

bentuk pada tanggal 14 Juli 1967 di Stocknolm berdasarkan 

Convention Establishing the Worid Intellectual Property 

Organization. 

WIPO sebagai organisasi HAKI, kemudian menjadi pengelola 

tunggal dari Paris Convention dan Berne Convention. Organisasi ini 

merupakan organisasi antar pemerintah yang berkedudukan di Jenewa. 

                                                 
19 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal. 65. 
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Adapun tugas dari WIPO dalam rangka perlindungan terhadap 

HAKI, antara lain sebagai berikut: 

(1) Mengurusi kerjasama administrasi pembentukan perjanjian atau 

traktat internasional. 

(2) Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di 

seluruh dunia. 

(3) Melakukan kerja sama di antara Negara-negara di dunia 

(4) Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, 

hal ini meliputi: 

(a) Mendorong di bentuknya perjanjian atau traktat internasional 

yang baru dan memodernisasi legislasi nasional. 

(b) Memberikan bantuan teknik pada Negara-negara berkembang 

dalam rangka pengembangan perlindungan HAKI nya. 

(c) Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. 

(d) Memberikan bantuan pelayanan guna menyediakan fasilitas 

untuk memperoleh perlindungan terhadap penemuan, merek 

dan desain produk industri yang di perlukan oleh Negara-

negara anggota. 

(e) Mengembangkan kerja sama administratif di antara Negara-

negara anggota WIPO. 
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Namun ada beberapa kelemahan yang di miliki oleh WIPO 

yang menyebabkan lembaga ini dianggap tidak mampu lagi 

melindungi HAKI, antara lain: 

(1) Belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan 

internasional, tingkat inovasi ekonomi dan teknologi. 

(2) Tidak dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan internasional 

terhadap bukan anggotanya. 

(3) Tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi 

menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang 

timbul. 

(4) Tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan dan 

menghukum pelaku pelanggaran terhadap hak milik intelektual 

baik pelakunya Negara anggota WIPO ataupun Negara yang 

bukan Negara anggota. 

1. b. Pengaturan HAKI Menurut TRIPs 

Karena adanya beberapa kelemahan yang di miliki WIPO yang 

menyebabkan tidak mampu lagi melindungi HAKI, maka  timbul 

gagasan melakukan pertemuan-pertemuan General Agreement on 

Tariff and Trade (GATT) untuk membahas permasalahan HAKI. 

Pada Konvensi GATT-Putaran Uruguay di Marakesh (Maroko) 

tentang hak milik intelektual, pada bulan September 1990 di 

tetapkanlah Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) yaitu 

tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual 
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dan pembentukan World Trade Organization (WTO), yang di 

dalamnya mempunyai struktur organisasi yang berkaitan dengan 

HAKI. TRIPs merupakan bagian dari WTO sedangkan pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia / WTO di maksudkan sebagai 

pengganti sekretariat GATT. 

Secara hukum sebenarnya tidak ada hubungannya antara 

WIPO dan WTO, meskipun begitu antara keduanya telah di buat 

perjanjian kerja sama yang bersifat formal pada tahun 1995 di Jenewa 

yang mengatur bidang-bidang kerja sama praktis yang bermanfaat 

bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar dan Direktur 

Jenderal masing-masing membuat program kerja sama bantuan teknis 

berkaitan dengan HAKI untuk Negara-negara berkembang pada tahun 

1998. 

WIPO adalah sebuah badan khusus PBB yang berasal dari 

sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Berne menjadi badan khusus 

PBB sejak tahun 1974. sedangkan WTO adalah sebuah badan yang di 

kembangkan dari sistem aturan perdagangan internasional yang di 

susulkan oleh Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 

(GATT) pada tahun 1974 dan bukan bagian dari system PBB. 

Keanggotaan WIPO berbeda dari keanggotaan WTO, sebagai 

contoh: Indonesia, memperoleh hak dan kewajibannya dari 

keanggotaan WIPO dan perjanjian internasional yang di 
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selenggarakan oleh WIPO terpisah dari hak dan kewajiban yang di 

peroleh Indonesia karena keanggotaannya di WTO. 

TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan 

standar-standar internasional dalam sistem HAKI. TRIPs memiliki 

karakteristik-karakteristik antara lain:20

(1) Pengertian bahwa perlindungan HAKI yang seimbang dan efektif 

merupakan suatu masalah perdagangan dan untuk itu di arahkan 

ke dalam sebuah aturan perdagangan multilateral yang lebih luas. 

(2) Lingkup pengaturan hukum yang telah menyeluruh, mencakup 

Hak Cipta, Hak Terkait dan Kekayaan Industri dalam suatu 

perjanjian internasional. 

(3) Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai penegakan dan 

administrasi HAKI dalam sistem hukum nasional. 

(4) Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO. 

(5) Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untuk 

mendorong pemahaman yang lebih rinci dari hukum HAKI 

nasional Negara-negara anggota WTO. 

Secara garis besar persetujuan TRIPs mengandung tiga ciri 

utama, yakni: 

(1) Memuat kewajiban Negara anggota unutk menyesuaikan peraturan 

perundang-perundangan nasional dengan berbagai perjanjian 

internasional di bidang HAKI sebagai persyaratan minimal, hal ini 

                                                 
20 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni, 2002, Hal. 31. 
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di sebabkan TRIPs menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau 

full compliance sebagai syarat minimal bagi para pesertanya. 

(2) Di banding dengan persetujuan internasional di bidang HAKI yang 

sudah ada, persetujuan TRIPs memuat norma-norma baru dan 

menerapkan standar perlindungan yang lebih tinggi. 

(3) Memuat ketentuan mengenai penegakan aturan yang ketat di sertai 

mekanisme penyelesaian sengketa melalui panel dan ancaman 

tindakan balasan di bidang perdagangan yang bersifat silang. 

Menurut TRIPs HAKI terdiri dari: 

1. Copyright and Related Right (Hak Cipta dan hak yang terkait di 

dalamnya) 

2. Trademark (Merek) 

3. Geographical Indications (Indikasi Geografis) 

4. Industrial Designs (Desain Industri) 

5. Patent (Paten)  

6. Layout-Designs (Topographices) of Integrated Circuits (Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu) 

7. Protection of Undisclosed Information (Rahasia Dagang) 

8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences 

(Perlindungan Terhadap Persaingan Curang) 
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2. Pengaturan HAKI di Indonesia 

Peraturan perundangan HAKI di Indonesia di mulai sejak masa 

penjajahan Belanda dengan di undangkannya Octrooi Wet No. 136 

Staatsblad 1911 No. 313 Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan 

Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600. 

Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI 

mengeluarkan pengumuman No. JS 5 / 41 tanggal 12 Agustus 1953 

dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran 

Sementara Paten. 

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Agreement Establishing 

the Worid Trade Organization, sebagai bagian dari kesepakatan untuk 

ikut serta dalam WTO-TRIPs dengan mengesahkan dan membukukan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, maka Indonesia di 

wajibkan untuk membuat dan memberlakukan ketentuan-ketentuan 

yang di atur dalam WTO-TRIPs tersebut. Berikut di bawah ini 

berbagai macam peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini 

berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai HAKI. Yang meliputi 

antara lain: 
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(1) Dalam  bidang Hak Cipta 

(a) UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang di rubah 

dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai 

berlaku pada tanggal 29 Juli 2003; 

(b) Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan 

Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman 

Suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa; 

(c) Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan 

Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta antara 

Republik Indonesia dan Amerika Serikat; 

(d) Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan 

WIPO Copyrights Treaty. 

(2) Dalam Bidang Paten 

(a) UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang di rubah dengan UU 

No. 13 Tahun 1997 dan Terakhir di ganti dengan UU No. 14 

Tahun 2001 tentang Paten; 

(b) Peraturan Pemerintahan No. 32 Tahun 1991 tentang Impor 

Bahan Baku Atas Produk Tertentu yang di lindungi Paten bagi 

Produksi Obat di dalam negeri; 

(c) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1991 tentang Pendaftran 

Khusus Konsultan Paten; 

(d) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara 

Permintaan Paten; 
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(e) Keputusan Prediden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan 

Paten Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT. 

(3) Dalam Bidang Rahasia Dagang 

Pengaturan Rahasia Dagang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 

2000 tentang Rahasia Dagang. 

(4) Dalam Bidang Desain Industri 

Pengaturan Desain Industri terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri. 

(5) Dalam Bidang Hak Merek 

(a) UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang di rubah dengan 

UU No. 14 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan UU No. 

15 Tahun 2001 tentang Merek; 

(b) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara 

Permintaan Pendaftaran Merek; 

(c) Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan 

Trademark Law Treaty. 

(6) Dalam Bidang Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdapat dalam UU 

No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

(7) Dalam Bidang Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman 

Pengaturan perlindungan varietas tanaman terdapat dalam UU No. 

29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman. 
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(8) Lainnya: 

(a) UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement The 

World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia; 

(b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

(c) UU No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

(d) Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property and 

Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization sebagaimana telah di rubah dengan Keputusan 

Presiden No. 15 Thaun 1997. 

(e) Keputusan Presiden No. 20 Tahun !997 tentang Pengesahan 

Convention Relating to International Exhibitions beserta 

Protocol atau Konvensi mengenai Pameran Internasional 

beserta Protokol. 

Semua peraturan yang tersebut, di tujukan untuk memberi 

perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang di miliki 

oleh si pemilik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada bagan 

sistem perlindungan HAKI di bawah ini:21

 

 

                                                 
21 Medy sargo, Op. Cit. Hal. 3. 
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5. Jenis dan Penggolongan HAKI 

Pengertian kata jenis adalah mempunyai sifat-sifat atau keadaan 

yang sama.22 Sedangkan pengertian kata penggolongan adalah proses, 

perbuatan,cara membagi-bagi atas beberapa golongan.23

Dari pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa jenis dan 

penggolongan HAKI merupakan proses perbuatan cara membagi-bagi atas 

beberapa golongan tentang HAKI yang mempunyai sifat-sifat atau 

keadaan yang sama.   

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebenarnya 

tidak melakukan pengelompokan terhadap HAKI, pengelompokan HAKI 

lebih di dasarkan pada sifat tradisionalnya karena pngelompokan tersebut 

sudah berakar dalam sejarah HAKI yang berasumsi bahwa ada yang lekat 

dengan kegiatan industri dan pula yang tidak. Berdasarkan sifat 

tradisioanalnya, HAKI dapat di golongkan atau di kelompokkan sebagai 

berikut:24

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit. Hal. 326. 
23 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, Hal. 280. 
24 Bambang Kesowo, Intelectual Property Rights, “Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang”, 
Yogyakarta, 16-28 Nopember/30 Desember 1992.  
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Hak Cipta 

Hak Milik 
Perindustrian 

 Paten (Patent) 
 Merek (Trademark) 
 Desain Produk Industri 

(Industrial Design) 
 Penanggulangan Praktek 

Persaingan Curang 
(Repression of Unfair 
Competition Practices) 

HAKI 

B. Tnjauan Umum Tentang Merek 

1. Pengertian Merek  

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang di 

produksi oleh suatu perusahaan. Menurut Prof. Mollengraaf, merek yaitu 

“dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk 

menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di 

bandingkan dengan barang-barang sejenis yang di buat dan di 

perdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain”. 

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa pada mulanya merek 

hanya di akui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa baru di akui 

pada Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. di Inggris, merek 

jasa baru bisa di daftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama 

dengan merek barang setelah adanya ketentuan yang baru di berlakukan 
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pada Oktober 1986 yaitu Undang-Undang hasil revisi pada tahun 1984 

atas Undang-Undang Trade Marks 1938. mengenai merek jasa tersebut di 

Indonesia baru di cantumkan pada Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 

1992.25    

Pencantuman pengertian merek sekarang ini, pada dasarnya 

banyak kesamaannya di antara Negara peserta Uni Paris, hal ini di 

karenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal 

ini terjadi pula pada Negara berkembang, mereka banyak mengadopsi 

pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang 

yang di keluarkan oleh BIRPI tahun 1967. 

Banyak para pakar lain yang juga memberikan batasan yuridis 

pengertian merek, antara lain:26  

1) H. M. N Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa “Merek” adalah 

suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan, sehingga 

dapat di bedakan dengan benda lain yang sejenis”. 

2) R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa “Merek” adalah sebuah 

tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana di pribadikanlah sebuah 

barang tertentu, di mana perlu juga di pribadikan asalnya barang atau 

menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-

barang sejenis yang di buat ataau di perdagangkan oleh barang-barang 

perusahaan lain”. 

                                                 
25 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit, Hal. 121. 
26 Saidin, Op. Cit, Hal. 267-268. 
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3) Tirtamidjaya yang menyadur pendapat Vollmar, memberikan rumusan 

bahwa “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda 

yang di bubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna 

membedakn barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”. 

4) Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek 

dari aspek fungsinya, yaitu: 

5) “Suatu merek di pergunakan untuk membedakan barang yang 

bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang 

bersangkutan dengan di beri merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, 

jaminan terhadap mutunya”. 

Dari pendapat sarjana tersebut, Saidin mengambil kesimpulan 

bahwa yang di artikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) 

untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang di hasilkan atau di 

perdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan 

barang-barang yang sejenis yang di hasilkan oleh orang lain, yang 

memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan di 

gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 di cantumkan rumusan merek 

pada Pasal 1 angka 1, yaitu: 

“Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang ataau jasa”. 
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2. Jenis Merek 

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001, hak 

atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan Negara kepada pemilik 

merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 

tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin 

kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Hak eksklusif memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu 

monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena 

suatu merek memberi hak eksklusif atau hak mutlak pada yang 

bersangkutan, maka hak itu dapat di pertahankan terhadap siapapun. Hak 

atas merek di berikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. 

Pemakaiannya dapat meliputi barang maupun jasa. 

Merek dapat di bedakan menjadi dua menurut jenisnya, yakni: 

(1) Merek Dagang 

Merek dagang adalah merek yang di gunakan pada barang 

yang di perdagangkan oleh seseorang ataau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 

dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka (2) UU 

No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek). 

(2) Merek Jasa 

Merek jasa adalah merek yang di gunakan pada jasa yang di 

perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
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jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka (3) UU No. 15 Tahun 

2001 Tentang Merek). 

3. Persyaratan Merek 

Merek merupakan tanda. Tanda yang memberi kepribadian atau 

pengindividualisasian kepada barang-barang. Memberi kepribadian atau 

pengindividualisasian, dalam arti memberi tanda yang khusus, yang 

mempunyai daya pembeda (distincti venees) atas barang dengan cara 

bermacam-macam, antara lain dengan mencetak tanda yang bersangkutan 

pada barang atau dikaitkan pada barang itu, dengan mengantungkan pelat 

tanda khusus tersebut.27

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat di 

daftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang 

beritikad tidak baik. Syarat suatu merek berdasarkan ketentuan Pasal 5 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah: 

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. 

b. Tidak memiliki daya pembeda. 

c. Tidak menjadikan milik umum; atau 

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di 

mohonkan pendaftarannya. 

 

                                                 
27 Harsono Adi Sumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten, Jakarta, Akademik 
Pressindo, 1989, Hal. 46. 
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Permohonan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

merek tersebut (Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek): 

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis. 

b. Mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan 

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

yang sejenis. 

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

indikasi-geografis yang sudah di kenal. 

Selain itu permohonan pengajuan merek juga dapat di tolak oleh 

Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (Pasal 6 (3) Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek): 

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto,atau nama 

badan hukum yang di miliki orang lain, kecuali atas dasar persetujuan 

tertulis dari yang berhak. 

b. Merupakn tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 

lambang atau simbol atau emblem Negara atau lambang nasional 

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang. 
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c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 

yang di gunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

Daya pembedaan (distinctivenees), merupakan unsur yang utama 

seperti halnya pada paten, kebaharuan (novelty) merupakan unsur pokok 

dan untuk hak cipta, urisinalitas (originality) menjadi unsur utama, maka 

untuk merek yang menjadi unsur paling penting adalah daya pembeda 

(distinctivenees).28  

Tidak terdapat daya pembeda jika, merek tersebut mengandung 

persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek lain. 

Persamaan pada pokoknya dari pada merek, dilihat merek itu secara 

keseluruhan, apakah wujudnya atau wujudnya atau bunyinya yang 

mempunyai kemiripan, seperti pada gambar banteng dengan gambar sapi, 

bunyi sandoz dengan santos. Demikian pula kemiripan dalam arti seperti 

gambar kuda terbang dengan kata kuda terbang. Juga tidak terdapat daya 

pembeda, jika merek itu di buat terlalu rumit dengan mencantumkan 

berbagai tanda, atau di buat terlalu sederhana seperti, dengan 

mencantumkan sebuah titik, sebuah angka atau huruf.   

4. Subyek Hak Atas Merek 

Suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan 

yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai 

merek itu. Oleh karena itu suatu merek tidak dapat berlaku tanpa adanya 

                                                 
28 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung: Alumni, 1977, Hal. 30. 
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perusahaannya dan merek itu akan hapus dengan hapusnya perusahaan 

yang bersangkutan. Sebaliknya apabila perusahaannya berpindah tangan 

kepada pihak lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama dengan 

perusahaannya kepada pemilik yang baru.  

Menurut Undang-Undang Merek tahun 1961 maka diadakan 

pembedaan antara apa yang di namakan “Factory Mark” atau “merek 

perusahaan” dan “merek Perniagaan” (trademark). Pembedaan dari dua 

macam merek ini sesungguhnya menunjuk pada perusahaan manakah 

yang menggunakan merek yang bersangkutan: Pabrik atau Factory, disatu 

pihak atau Perusahaan Dagang (Trade Enterprise) yang 

memperdagangkan barang-barang dengan merek yang bersangkutan di 

lain pihak. Merek perusahaan digunakan untuk membedakan barang-

barang hasil dari suatu pabrik (perusahaan). Merek perniagaan adalah 

merek untuk membedakan barang-barang dagang seseorang, barang-

barang perniagaan (trade). Dengan lain perkataan merek perniagaan ini 

digunakan oleh suatu perusahaan dagang (handels inrichting, trade 

enterprise). 

Yang berhak atas sesuatu merek dengan demikian adalah:29

1.  Orang yang mempunyai barang-barang tersebut, karena ia memiliki 

suatu perusahaan yang menghasilkan barang-barang itu (pabrik). 

2.  Suatu perusahaan dagang, suatu badan usaha, yang 

memperdagangkan barang-barang dengan merek bersangkutan. 

                                                 
29 Sudargo Gautama Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya 
Bakti, 1993, Hal. 65-66. 
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Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek, menjelaskan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan 

pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 

barang-barang yang sejenis lainnya. 

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek juga menjelaskan Merek Jasa adalah Merek yang 

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 

jasa-jasa sejenis lainnya. 

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek juga menjelaskan Merek Kolektif adalah Merek yang 

digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-

sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.  

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa subyek hak 

atas merek merupakan pemilik atau pemegang hak atas merek terhadap 

barang-barang yang diproduksinya, sehingga dalam hal ini pemilik atau 

pemegang hak atas merek mempunyai hak khusus atau hak eksklusif 

untuk mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal HAKI dan 

menggunakan mereknya dan mendapatkan pengakuan atas mereknya. 

Pemilik atau pemegang hak atas merek juga mendapat perlindungan atau 

kepastian hukum atas merek-mereknya. Apabila terjadi pelanggaran 
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merek, pemilik atau pemegang hak atas merek dapat mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Niaga serta menuntut ganti rugi terhadap pihak lain yang 

secara tanpa hak menggunakan Mereknya. Hal tersebut tercantum dalam 

Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 

lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 

yang sejenis berupa: 

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut. 

Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan Niaga. 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang di berikan 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. Kecuali 

secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini 

dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah seseorang, 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.  
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Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu 

monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena 

suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang 

bersangkutan, maka hak itu dapat di pertahankan terhadap siapapun. Hak 

atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. 

Pemakaiannya meliputi pula barang atau jasa. 

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

menjelaskan bahwa Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan 

permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement 

Establisbing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan 

bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di 

Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, 

selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of  Industrial 

Property.  

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan 

pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan 

suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum di pandang 

sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan 

mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas 

merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang  mencoba akan 
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mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang 

sejenis oleh Kantor Merek akan di tolak pendaftarannya.  

5. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek 

Mengenai perlindungan hukum merek yang terdaftar dan yang 

tidak terdaftar, itu tergantung dari bagaimana sistem pendaftaran merek 

tersebut. Ada dua (2) sistem pendaftaran merek, yaitu: 

1. Sistem Kontitutif atau sistem atribut, yaitu memperoleh hak atas 

merek dengan pendaftaran merek tersebut pada kantor pendaftaran. 

2. Sistem Deklaratif, yaitu memperoleh hak atas merek dengan 

pemakaian pertama merek yang bersangkutan atau terciptanya hak 

atas merek karena pemakai pertama suatu merek walaupun tidak 

didaftarkan. 

Pada Sistem Konstitutif (First to File), pendaftaran merek 

merupakan kewajiban, jadi ada wajib daftar merek. Merek yang tidak 

didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Sedang pada Sistem 

Deklaratif (First to Use), pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, 

jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran merek hanya untuk 

pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama yang 

bersangkutan. 

Pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan terhadap 

suatu merek. Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdaftar tetapi 

luas pemakaiannya dalam perdagangan (well known trademark), juga 

diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan 
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yang tidak jujur (Pasal 50 dan 52 sub a dari Model Law For Developing 

Countries on Marks Trade Names, and Acts of Unfair Cmpetition).30

Berdasarkan pendapat Harsono Adi Sumarto dalam Sistem 

Deklaratif, pendaftaran merek bukan merupakan kewajiban hukum. Siapa 

saja yang memiliki merek dengan menggunakannya, terserah akan 

mendaftarkan atau tidak mendaftarkan mereknya tidak apa-apa, dan bukan 

merupakan pelanggaran hukum dan tidak terdapat sanksinya. Titik 

beratnya dalam Sistem Deklaratif adalah selama pemegang merek dapat 

membuktikan bahwa ia adalah pemakai merek pertama.31 Sehingga merek 

yang tidak terdaftar juga mendapat perlindungan hukum selama pemilik 

merek dapat membuktikan bahwa ia adalah pemakai merek yang pertama 

kalinya. 

Didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang No. !4 tahun 1997, begitupun sama 

dengan Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001, maka Indonesia sudah tidak menganut Sistem Deklaratif, 

melainkan Sistem Kontitutif yang dapat dibaca dalam Pasal 3 Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi: 

“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 

                                                 
30 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit, Hal.137. 
31 Harsono Adi Sumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten, Jakarta: Akademik 
Pressindo, 1989, Hal. 57. 
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tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunkannya”.    

 Sistem Konstitutif ini memberikan hak atas merek terdaftar, jadi 

siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, 

maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini lebih menjamin 

adanya kepastian hukum berupa diterimanya tanda bukti pendaftaran 

dalam bentuk sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek dan sekaligus 

dianggap sebagai pemakai pertama tang bersangkutan. 

Hak-hak yang mendapat perlindungan hukum setelah adanya 

pendaftaran merek, yaitu: 

1. Hak menggunakan sendiri merek tersebut dan hak memberikan izin 

kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. 

Hak ini diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

untuk jangka waktu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. 

Dalam hak ini, pemilik atau pemegang hak merek mempunyai Hak 

khusus yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk 

barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak 

khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat 

di pertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada 
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pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi pula 

barang atau jasa. 

2. Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum merek. 

Hak tersebut diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: “Pemilik 

merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan untuk jangka waktu yang sama”. Jangka waktu 

perlindungan ini dapat diperpanjang atas permintaan pemilik merek. 

Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak lagi dilakukan lagi 

penelitian (examination) atas merek tersebut juga tidak dimungkinkan 

adanya bantahan.     

3. Hak untuk mengalihkan merek pada orang lain. 

Hak mengalihkan merek pada orang lain diatur dalam Pasal 40 ayat 

(1) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang 

berbunyi sebagai berikut:  

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. pewarisan; 

b. wasiat; 

c. hibah; 

d. perjanjian; 

e. sebab-sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 
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Dalam hak ini pemegang hak atas merek dapat mengalihkan merek 

kepada orang lain baik melalui pewarisan, wasiat, hibah maupun 

dengan cara perjanjian dalm bentuk akta notaris atau sebab-sebab lain 

yang di benarkan oleh Undang-Undang. Pemegang hak merek dapat 

mengalihkan hak merek kepada perorangan maupun kepada badan 

hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada Kantor 

Merek.  

4. Hak untuk memberikan lisensi kepada orang lain 

Hak ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak 

lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan 

Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa”. 

Dalam hak ini, pemilik atau pemegang hak atas merek mempunyai 

hak untuk memberikan Lisensi Merek kepada pihak lain baik untuk 

sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu 

kelas. Pemilik merek yang memberikan Lisensi, tetap dapat 

menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga 

lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan 

lain (Pasal 44 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).    

5. Hak untuk menuntut baik secara perdata maupun pidana dan hak 

mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan pihak lain baik secara 

perdata maupun pidana. 
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Hak pemegang atas merek ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 

lain yang secara hak menggunakan merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa 

yang sejenis berupa: 

a. gugatan ganti rugi, dan / atau 

b. pemghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut. 

Dalam hak ini, pemilik atau pemegang hak merek terdaftar dapat 

mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang 

menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada 

pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa 

peemintaan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut 

Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.     

Dengan adanya hak-hak yang tersebut diatas, maka pemegang hak 

atas merek akan memperoleh perlindungan hukum hak atas merek, 

sehingga pemilik atau pemegang hak atas merek tidak perlu khawatir dan 

takut apabila terjadi sengketa dalam hal pelanggaran hak atas merek, 

pemilik atau pemegang hak atas merek dapat menuntut ganti rugi baik 

perdata maupun pidana. 
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Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu 

perlindungan dapat diperpanjang atas permintaan pemilik merek, jangka 

waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu 

yang sama.   

Perlindungan terhadap merek terdaftar didasarkan pada 

pertimbangan bahwa peniruan merek terdaftar milik orang lain pada 

dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil 

kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya 

mendapat perlindungan hukum, penyempurnaan rumusan dalam ketentuan 

pidana yang semula tertulis “setiap orang” diubah menjadi “barang siapa” 

dengan maksud untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa 

pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang 

diancam dengan sanksi pidana tersebut. Selain perlindungan merek barang 

dan jasa dalam Undang-Undang ini diatur pula perlindungan terhadap 

indikasi geografis dan indikasi asal. 

Menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, pemilik atau pemegang hak atas merek di beri perlindungan 

hukum lain yang tidak di berikan oleh Undang-Undang Merek 

sebelumnya, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk 

memberikan kesempatan lebih luas dalam penyelesaian sengketa. 
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Sanksi pidana yang berupa denda dalam Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi 

pidana dalam Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu bagi pengguna 

merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik 

orang lain dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah). Penggunaan merek 

yang sama pada pokoknya dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta 

rupiah). Sedangkan yang memperdagangkan barang dan / atau jasa yang 

diketahui atau patut diketahui bahwa barang / jasa yang tersebut 

menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak dipidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 

200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah). 

Sedangkan pada Undang-Undang Merek sebelumnya untuk 

penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik orang lain dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 

denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah). 

Penggunaan merek yang sama pada pokoknya dipidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00,- (lima 

puluh juta rupiah). Sedangkan bagi yang memperdagangkannya dipidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 

10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah).  
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Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan 

hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan dan ketrampilan 

pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain 

dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik 

merek tersebut. Semula pengalihan tidak dapat dilakukan. Dalam Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek selanjutnya ditentukan bahwa 

pengalihan untuk merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari 

kemampuan, kualitas, atau ketrampilan pribadi pemberi jasa yang 

bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan 

terhadap kualitas pemberian jasa. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjaga 

dan melindungi kepentingan konsumen. 

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun tentang Merek, masalah 

pengalihan hak atas merek terdaftar diatur dalam BAB V bagian pertama 

yang menyangkut mengatur pengalihan hak. Pasal 40 Ayat (1) Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan cara-cara untuk mengalihkan 

hak atas merek terdaftar.  

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. Pewarisan; 

b. Wasiat; 

c. Hibah; 

d. Perjanjian; atau 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.   
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Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, misalnya 

kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula 

pemilik Merek. 

Pengalihan hak merek dapat dilakukan kepada perorangan maupun 

kepada badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan 

pada Kantor Merek. Pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak 

ketiga hanya apabila telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. 

    

C. Tinjauan Umum Tentang Batik 

1. Pengertian Batik 

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang 

dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

Negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan 

ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia; 

sebuah sikap adati yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif serta artistik. 

Selama periode yang panjang itulah aneka sifat, ragam kegunaan, jenis, 

rancangan, serta mutu batik Indonesia ditentukan oleh berbagai unsur, 

antara lain oleh iklim dan keberadaan serat-serat setempat, factor sejarah, 

perdagangan, penjajahan dan kesiapan masyarakatnya dalam menerima 

paham serta pemikiran baru. Namun demikian yang paling menentukan di 

atas segalanya adalah keanekaragaman adat dan kepercayaan asli 
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penduduk serta sikap budaya masyarakat dalam menerima berbagai unsur 

yang memenuhinya. 

Menurut Iwan Tirta, Batik merupakan teknik menghias kain atau 

tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana 

semua proses tersebut menggunakan tangan.32 Pengertian lain dari Batik 

adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), 

pencelupan (pewarnaan), dan pelorotan (pemanasan), hingga 

menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian 

yang tinggi. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Batik adalah sehelai wastra, yakni 

sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama yang digunakan 

dalam matra tradisional beragam hias pola tertentu yang pembuatannya 

menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai 

bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu wastra dapat disebut batik 

apabila mengandung dua unsur pokok, yaitu: teknik celup rintang yang 

menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias 

khas batik. Sementara menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan 

atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama 

canting.33 Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori 

memakai canting disebut membatik (Bahasa Jawa: mbatik). Membatik 

menghasilkan batik atau batikan berupa macam-macam motif dan 

mempunyai sifat khusus yang dmiliki oleh batik itu sendiri. 
                                                 
32 Afrillyanna Purba, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni 
Batik Tradisional Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, Hal. 44. 
33 Ibid. Op. Cit. Hal. 45. 
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Selain itu, banyak jenis kain tradisional Indonesia yang memiliki 

cara pemberian warna yang sama dengan pembuatan batik yaitu dengan 

pencelupan rintang. Perbedaannya, pada batik dipakai malam sebagai 

bahan perintang warna sedangkan pada jenis-jenis kain tradisional ini  

menggunakan berbagai jenis bahan lain sebagai bahan perintang warna. 

Adapun jenis-jenis kain yang cara pemberian warnanya serupa dengan 

pembuatan batik adalah: kain Simbut (suku Baduy, Banten), kain Sarita 

dan kain Maa (suku Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik (Solo, 

Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain 

Pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan dan Sulawesi), dan 

kain Sasirangan (Banjar-Kalimantan Selatan). 

2. Jenis-Jenis Batik dan Proses Singkat Pembuatannya 

Pada mulanya batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan 

penggunaan batik yang makin meluas, teknologi batik berkembang pula 

dengan pesatnya. Sekarang di samping pembuatan batik secara tradisional, 

dikenal pula pembuatan batik secara “modern” yang hasilnya disebut 

dengan batik modern. Apabila pengertian batik tradisional dan modern 

yang digunakan, maka kain batik dapat dibedakan menjadi:34

1. Batik Tulis 

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. 

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolakan, 

pembatikan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan. Pada batik 

                                                 
34 Ibid. Op. Cit. Hal. 49-51. 
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tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama, pasti ada 

selintas perbedaan, misalnya: sejumlah titik atau lengkungan garis. 

Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan. 

Pada proses pembatikan sering terjadi gerakan spontan, tanpa dihitung 

atau diperhitungkan lebih rinci. Batik tulis sulit dibuat masal dengan 

standar ketetapan yang sama dari faktor tangan manusia. 

2. Batik Modern, yang dapat dibedakan menjadi: 

a. Batik Cap 

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan, 

(nglowong, nembok), pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. 

Pelaksanaan pembuatan batik cap adalah motif yang dapat dibuat 

terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Selain itu 

pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif 

yang dianggap menentukan motif batik. 

b. Batik Kombinasi 

Batik Kombinasi (tulis dan cap) dibuat dalam rangka mengurangi 

kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produksi batik cap, 

seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan 

dengan tangan. Dalam proses pembuatannya memerlukan 

persiapan-persiapan yang rumit, terutama pada penggabungan 

motif yang ditulis dan motif capnya sehingga efisiensinya rendah 

(hampir sama dengan batik tulis), dan nilai seni produknya 

disamakan dengan batik cap. Adapun proses pembuatannya 
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melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), 

pembatikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, 

pelorodan, dan penyempurnaan. 

c. Tekstil Motif Batik 

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan 

batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri 

batik biasa. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil 

dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. 

Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing sehingga 

produknya dikenal sebagai batik printing dan dapat diproduksi 

secara besar-besaran. Namun demikian ciri-ciri khas yang 

mendukung identitas batik tradisional tidak terdapat pada batik 

printing, tetapi harganya relatif murah sehingga dapat dijangkau 

semua lapisan masyarakat yang memerlukan. 

3. Kegunaan Batik  

Sebagai cabang seni rupa warisan generasi lampau, batik memiliki 

berbagai kegunaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat zamannya. Pada 

batik tradisional, peran utamanya adalah sebagai bahan busana sedangkan 

bentuknya disesuaikan dengan kegunaanya. Pada zaman dahulu, batik 

digunakan untuk pakaian sehari-hari, busana keprabon, pakaian upacara 

daur hidup, dan untuk pesowanan batik sebagai pakaian pria maupun 

wanita, yaitu berbentuk bebet/tapih, dodot, kemben, selendang, destar, dan 

sarung. 
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Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat modern 

memiliki aspirasi yang berbeda dengan masyarakat tradisional, yaitu 

menganggap batik tradisional tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

kebiasaan yang baru. Maka orang lalu berusaha mencari dimensi baru 

dalam dunia batik. Batik tidak hanya digunakan untuk kepentingan busana 

tradisional karena dipandang tidak praktis untuk kehidupan modern. 

Berdasarkan hal tersebut maka media batik dipandang lebih cocok untuk 

kebutuhan budaya modern sebagai busana modern (rok, blaser, kemeja, 

dan jas), element interior (taplak meja, speri, gorden), produk cindera 

mata (kipas, sandal dan kartu pos), serta media ekspresi (lukisan). 

 

D. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 

Dalam pergaulan masyarakat, terdapat aneka macam hubungan 

antar anggotanya, yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan 

anggota masyarakat untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dengan 

hubungan antar anggota masyarakat itu, maka diperlukan adanya hukum. 

Hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan 

apa yang harus dilakukan atau harus dilakukan atau yang harus terjadi, 

dengan demikian bila dilihat dari proses bekerjanya, maka akan terjadi 

regenerasi norma-norma hukum. 

Masyarakat merupakan pasangan yang mutlak yang harus ada 

dalam kajian hukum, karena tanpa masyarakat hukum tidak akan ada. 

Masyarakat merupakan tempat dimana hukum tumbuh dan berkembang. 
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Studi memfokuskan bergeraknya hukum dalam masyarakat 

perspektif yang akan dijadikan titik bidiknya adalah sejauh mana kaidah 

hukum itu hidup berlaku. Secara teori dibedakan tiga (3) macam hal 

berlakunya hukum, yaitu: 

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuan didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya, atau apabila berbentuk 

menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan 

hubungan keharusan antar suatu kondisi dan akibatnya. 

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut 

efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh 

penguasa walaupun tidak dapat diterima oleh warga masyarakat atau 

kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. 

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan 

cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.35 

Hukum didalam masyarakat akan dapat bergerak dengan optimal, 

idealnya memenuhi ketiga macam unsur di atas, hal itu karena:36

1. Bila kaidah hukumnya hanya berlaku secara yuridis, maka 

kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati. 

2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti kekuasaan) maka 

kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregal). 

3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka sejauh mungkin kaidah 

tersebut hanya merupakan hukum yang dicatatkan (ius contituendum). 
                                                 
35 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta: Raja 
Grafindo Perkasa, 1993, Hal. 224. 
36 Ibid. Op. Cit. Hal. 228. 
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Selaras dengan ketiga gejala tersebut, pada titik tertentu gejala 

tersebut dapat menyebabkan hukum menjadi kehilangan kewibawaan dan 

eksistensinya di mata masyarakat. Jika kaidah-kaidah yang menjadi 

patokan dalam kehidupan bermasyarakat sudah diabaikan bisa 

mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Apabila dilihat dari bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di 

dalam masyarakat, maka kita perlu memasukkan satu faktor yang menjadi 

pranata yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma 

hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau 

penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai 

perantaranya. Masuknya faktor manusia kedalam pembicaraan tentang 

hukum akan membawa pada penglihatan mengenai hukum sebagai karya 

manusia didalam masyarakat. Bagaimana seorang pemegang peran 

bertingkah laku merupakan hasil penjumlahan dari semua kekuatan-

kekuatan yaitu yang berasal dari orang (personal forces) dan yang berasal 

dari masyarakat (sociental forces), yang ditujukan pada pemegang peran 

itu. 

Kenyataan menunjukkan dengan jelas bahwa hampir semua 

peranan diatur oleh hukum, maka kekuatan sosial terpenting yang 

beroperasi terhadap pemegang peran adalah kegiatan dari pada pejabat. 

Pejabat pembentuk peraturan yang diharapkan akan dipatuhi oleh 

pemegang peran, sedangkan pejabat-pejabat menempati kedudukan yang 
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menentukan mengenai apakah suatu sanksi itu sesuai dan apabila sesuai 

maka selanjutnya bertindak memaksakan sanksi tersebut. 

Dalam teorinya Chamblis dan Seidman mengatakan bahwa peran 

dari kekuatan sosial selain berpengaruh pada rakyat sebagai sasaran yang 

diatur untuk hukum tapi juga berpengaruh pada lembaga-lembaga hukum. 

Seidman melukiskan model bekerjanya hukum didalam 

masyarakat dalam bagan sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Berdasarkan bagan di atas maka dapat diberikan keterangan 

sebagai berikut: 

Faktor sosial dan 
Personal lainnya 

Lembaga pembuat 
peraturan 

Lembaga penerapan 
peraturan 

Aktifitas peranan  

Pemegang peranan 

Faktor-faktor sosial dan 
personal lainnya  

Faktor-faktor sosial dan 
personal lainnya 

1. Semua peraturan hukum memberi pengertian tentang bagaimana 

seorang pemegang peranan itu harus bertindak. 

2. Bagaimana pemegang peranan tersebut akan melakukan tindakan 

sebagai suatu respon atas peraturan hukum yang merupakan fungsi 
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peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-

sanksinya. Aktivitas dari lembaga pelaksana dan keseluruhan 

kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya. 

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak 

sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi 

peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, 

dan keseluruhan komplek peraturan sosial, politik serta lainnya 

mengenai diri mereka sendiri juga termasuk umpan balik (feed back) 

yang datang dari pemegang peranan. 

4. Bagaimana pembuat peraturan itu akan bertindak, hal ini merupakan 

fungsi peraturan yang mengatur tingka laku mereka, sanksi-sanksinya, 

keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-

lainnya yang menyangkut mereka juga termasuk umpan balik yang 

dari pemegang peranan serta birokrasi.37  

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap 

anggota masyarakat sebagai pemegang peranan yang diharapkan dari 

mereka baik untuk norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan 

di luar hukum. 

Dalam menentukan mengenai bagaimana seorang pemegang 

peranan akan bertindak digunakan faktor kritis, yaitu norma-norma yang 

diharapkan akan ditaati oleh pemegang peranan, kekuatan-kekuatan sosial 

                                                 
37 Sujipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980, Hal. 27-28. 
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dan personal bekerja pada pemegang peranan dan kegiatan lembaga 

penerapan sanksi. 

1. Faktor Sosial 

Faktor sosial menurut Talcott Parson di pengaruhi oleh adanya 

subsistem dari masyarakat, antara lain: 

a. Bidang ekonomi (adaptasi) 

b. Bidang politik (pengejaran tujuan) 

c. Bidang budaya (mempertahankan pola).38 

Bidang tersebut melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang 

dilakukan bidang ekonomi ini mengubah sumber daya yang ada 

disekitar manusia menjadi hal-hal yang bisa untuk melangsungkan 

hidupnya. Bradmier memperinci fungsi adaptif yaitu kegiatan tersebut 

tidak hanya bidang ekonomi tapi juga ilmu dan teknologi, sehingga 

subsistem itu meliputi semua kegiatan dalam rangka untuk 

kemanfaatan manusia. Masukan kepada bidang tersebut memberikan 

informasi kepada hukum tentang bagaimana menyelesaikan sengketa 

tersebut dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerjasama 

produktif. Pertentangan kepentingan dalam bidang ini memberikan 

tanda kepada subsistem sosial, yang dalam hal ini mewakili oleh 

pengadilan supaya sengketa yang terjadi dapat diselesaikan. Hasil dari 

penyelesaian tersebut berupa penertiban terhadap hubungan 

kepentingan yang tidak serasi, sehingga kepentingan-kepentingan 

                                                 
38 Soemitro Romy Hanintijo, Studi Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni, 1989, Hal. 77. 
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yang saling bertentangan bisa di organisir kembali. Pengorganisasian 

ini berbentuk: penegasan tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, 

pertanggungjawaban, ataupun pergantian kerugian masukan dari 

bidang politik yang mengerjakan masalah penentuan tujuan yang 

menjadi target masyarakat dan Negara, serta bagaimana hukum harus 

menjalankan fungsinya berdasar masukan dari subsistem politis 

tersebut hukum memberikan penjelasan tentang sahnya suatu tujuan. 

Akan tetapi bila suatu saat hukum digugat keabsahannya, maka 

pengadilan memberikan putusan yang berupa pengesahan atau 

pembatalan terhadap hukum tersebut dalam hal subsistem budaya, 

masyarakat harus merasa termotivasi untuk membawa sengketa-

sengketa kepada pengadilan dalam hal ini lembaga peradilan 

membutuhkan suatu pengakuan dari pencari keadilan mengenai fungsi 

sebagai sarana atau masukan untuk menyelesaikan konflik-konflik. 

2. Faktor Personal 

faktor personal merupakan faktor yang timbul dari individu-

individu atau dalam hal ini disebut pelaku usaha atau konsumen. 

Dalam hal ini unsur-unsur yang dapat mempengaruhi perilaku usaha 

atau konsumen dalam menjalankan perannya adalah: 

a. Tekanan keadaan, seperti adanya permintaan anggota masyarakat, 

apa yang dikehendaki oleh para konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pelaku 

usaha. 
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b. Atribut pribadi pelaku usaha atau konsumen yang bersangkutan, 

mislanya latar belakang seseorang, pendidikan serta tingkah laku 

konkret yang ada pada diri mereka. 

c. Sosialisasi pelaku usaha atau konsumen 

d. Faktor ini berkaitan dengan pengetahuan tentang ruang lingkup 

perdagangan. Hasil dari pembinaan masyarakat (sosialisasi) dapat 

mendukung kerangka berfikir masyarakat menjadi lebih disiplin 

dan teliti dalam menghadapi perilaku-perilaku yang menyimpang 

dari norma hukum yang telah ditetapkan.  

 
                
   
  
  
                     
       



BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

Tradisi membatik memang muncul dari Keraton Surakarta. Namun 

dalam perjalanan waktu, para perajin batik tak hanya dari sekitar keraton 

di Kota Solo, melainkan dari daerah sekitarnya, meliputi Kabupaten 

Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri.  

Kecamatan Masaran, tepatnya di desa Kuyang, Kliwonan, 

Kabupaten Sragen, telah berdiri suatu perusahaan Batik. Adapun 

pekerjaan yang utama masyarakat tersebut umumnya adalah petani, 

sedangkan membatik adalah sebagai pekerjaan tambahan terutama 

pekerjaan tersebut dilakukan atau dikerjakan oleh para ibu. Membatik 

merupakan pekerjaan yang telah lama dilakukan di daerah tersebut, karena 

membatik merupakan suatu warisan dari nenek moyangnya yang telah 

dikembangkan sampai sekarang. 

Di Kabupaten Sragen, pusat pekerja batik tumbuh di Desa Pilang, 

Kliwonan, dan Sidodadi, Kecamatan Masaran, serta di Desa Gedongan, 

Jabung, dan Pungsari, Kecamatan Plupuh. Dua kecamatan ini terhubung 

dengan Kota Solo melalui Bengawan Solo. Bisa jadi, dahulu para perajin 

ini memanfaatkan transportasi air sungai untuk pergi pulang dari Solo.  
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Awalnya, para perajin di dua kecamatan ini hanya menjadi buruh 

para saudagar batik di Solo. Pulang kerja mereka membawa pulang 

pekerjaan membatik untuk digarap di rumah masing-masing. Dari ratusan 

pekerja ini lama-lama muncul para saudagar baru. Mereka mengerjakan 

seluruh kain dan produk batik di rumahnya.  

Adapun hasil batik yang dikerjakan belum siap untuk langsung 

dijual kepada konsumen, karena barang tersebut merupakan barang 

setengah jadi yang masih perlu diolah atau diproses kembali. Dengan 

keadaan yang demikian maka banyak sekali dimanfaatkan oleh para 

tengkulak yang membeli produk mereka dengan harga yang sangat murah. 

Melihat keadaan tersebut, Bapak Suparjan Sudihartono pada tahun 

1976 mulai berpikir bagaimana apabila di daerah tersebut didirikan suatu 

perusahaan yang dapat memproduksi barang jadi yang siap untuk 

dipasarkan. Mengingat banyaknya tenaga kerja terampil dalam hal 

membatik khususnya para ibu rumah tangga sehingga dapat melakukan 

proses produksi tidak mengalami kesulitan. Selain tersedianya tenaga 

kerja yang murah juga dekat dengan bahan baku. 

Di samping dengan masalah tersebut membatik juga sebagai 

penghasilan tambahan yang gunanya untuk meningkatkan atau menambah 

taraf hidup bagi masyarakat sekitarnya agar terhindar dari cengkraman 

tengkulak. Ide tersebut banyak mendapat dukungan dari istrinya yang 

kebetulan juga ahli di bidang membatik. 
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Dengan latar belakang tersebut maka Suparjan Sudihartono pada 

tahun 1974 mulai merintis usaha batik. Dari tahun ke tahun usaha selalu 

meningkat dengan banyaknya permintaan para konsumen. Adapun 

pengambilan nama Brotoseno agar sesuai dengan tokoh pewayangan 

dengan harapan perusahaan tersebut tetap tegar sepanjang masa. 

Perusahaan Batik Brotoseno mendapatkan izin usaha berbentuk 

PT. Batik Tulis Brotoseno (persero) dari Departemen Perdagangan nomor 

308/PK/VII/81. Selain itu juga banyak mendapat suatu penghargaan, 

terutama penghargaan tertinggi tahun 1991 berupa UPRADANA dan 

empat tahun kemudian mendapat penghargaan dari Bapak Presiden 

Soeharto berupa piala UPAKARTI. Hal tersebut berkat jasa-jasanya 

dalam pengolahan anak angkat serta dapat menampung banyaknya tenaga 

kerja. 

Dalam perkembangannya perusahaan PT. Batik Tulis Brotoseno 

berlokasi di daerah tepi aliran Bengawan Solo, kurang lebih 15 km 

sebelah timur kota Solo, tepatnya di desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, 

Kabupaten Sragen. 

2. Lokasi  

Penentuan lokasi perusahaan tersebut dengan banyaknya 

pertimbangan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern 

adalah sebagai berikut :  
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a. Bahan baku 

Bahan baku yang dibutuhkan mudah didapatkan, yaitu dekat dengan 

kota Solo yang merupakan pusat bahan baku. 

b. Mesin dan peralatan 

Banyaknya mesin yang cukup memadai yang menggunakan 10 

kapasitas mesin dari waktu ke waktu adanya pembaharuan. 

c. Tenaga kerja 

Mudah di dapat, karena tenaga kerja terampil dalam membatik banyak 

terdapat di daerah tersebut dan hampir semua ibu rumah tangga di 

daerah tersebut bisa membatik, sampai-sampai ke daerah luar. 

d. Pasar 

Dalam memasarkan produknya, perusahaan tidak mengalami kesulitan 

karena telah memiliki segmen pasar tersendiri. 

e. Transportasi  

Tidak mengalami kesulitan karena mempunyai alat transportasi sendiri 

dan jaraknya tidak jauh dengan jalan raya arah kota Solo dan 

Surabaya. 

f. Lingkungan 

Lingkungan yang diperlukan adalah lingkungan yang tenang, karena 

membatik memerlukan konsentrasi. 

g. Modal 

Dengan modalnya yang cukup minimal perusahaan tersebut terus 

menerus berhubungan dengan perbankan dengan perhitungan sistem 

bunga. 
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Adapun faktor ekstern adalah sebagai berikut :  

a. Permintaan 

Permintaan jumlah barang yang diminta konsumen adalah jumlah 

tertentu. dengan permintaan barang yang diinginkan oleh konsumen, 

dengan cara pemesanan terlebih dahulu pada harga yang disepakati. 

b. Persaingan 

Persaingan ini terjadi karena banyaknya penjual dan pembeli yang 

melayani konsumen dalam rangka mencari keuntungan semaksimal 

mungkin. 

c. Kondisi perekonomian  

Kondisi perekonomian merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting karena dapat mempengaruhi sistem pemasaran hasil produksi 

perusahaan. Pada tingkat penghasilan rumah tangga dengan kegiatan 

tingkat harga dan inflasi yang mempengaruhi sistem pemasaran 

perusahaan. Dalam hal ini kita juga melihat adanya faktor psikologis 

konsumen atau pembeli. Misalnya orang lebih suka menabung 

daripada membeli barang. Sedangkan orang lain lebih suka 

membelanjakan uangnya daripada ditabung di bank, karena 

beranggapan bahwa harga akan selalu naik. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan Batik Tulis 

Brotoseno adalah organisasi garis. Organisasi garis adalah suatu sistem 

organisasi usaha yang wewenang dan tanggung jawabnya mengikuti jalur 

vertikal. Dalam hal ini seorang kepala bagian mempunyai wewenang 
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kepada bawahannya. Tetapi tenaga kerja hanya mempunyai seorang 

atasan yang memerintah, sehingga antara pimpinan dan bawahan saling 

kenal atau terjalin hubungan yang akrab. 

Secara skematis struktur organisasi perusahaan Batik Tulis 

Brotoseno digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian  
Personalia 

Bagian  
Desain & Teknis 

Bagian  
Produksi 

Bagian  
Pemasaran 

Bagian  
Keuangan 

Tenaga Kerja 

Promosi Distribusi 

Pimpinan Perusahaan 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Perusahaan Batik Brotoseno 

Keterangan : 

1. Pimpinan Perusahaan 

Perusahaan batik brotoseno adalah perusahaan yang 

berbentuk persero (PT) dimana kegiatan pruduksi sehari-harinya 

langsung diawasi oleh pimpinan perusahaan yang sekaligus 

sebagai penaggung jawab dari seluruh kegiatan perusahan mulai 

dari pengadaan bahan mentah sampai barang tersebut sampai pada 

tangan konsumen. Jadi pimpinan Perusahaan Batik Brotoseno 
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adalah sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai kekuasaan 

penuh untuk mengambil keputusan intern maupun ekstern terutama 

dalam pengendalian masalah keuangan baik dari segi pendapatan 

maupun pengeluaran agar dapat menjamin kelangsungan 

berproduksi atau kelangsungan hidup perusahaan. 

Adapun tugas dan tanggungjawab pimpinan perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin jalannya perusahaan dan bertanggungjawab atas 

maju dan mundurnya perusahaan. 

b. Mempertimbangkan dan menetapkan kebijaksanaan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

c. Mengawasi dan mengusahakan agar kebijaksanaan yang telah 

diambil dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

d. Memberi petunjuk atau nasehat pada bagian tertentu yang 

dianggap perlu. 

2. Bagian Desain dan Teknis 

a. Bagian Desain 

Bagian ini khususnya mengenai masalah desain yaitu 

menentukan corak yang sekaligus berkaitan dengan 

perkembangan atau tuntutan jaman. Karena dapat disadari 

betapa besarnya saingan-saingan dari perusahaan yang lain, 

sehingga apabila perusahaan tidak bisa mengikuti 

perkembangan jaman dan memenuhi keinginan konsumen 

maka produk dari hasil perusahaan tersebut tidak akan laku. 
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Hal ini sangat merugikan perusahaan. Jadi sangat diperlukan 

kecermatan dalam pengkombinasian warna dan kualitas yang 

sesuai dengan selera konsumen. 

b. Bagian Teknis 

Bagian ini ditunjuk langsung oleh pimpinan perusahaan 

untuk dipercayakan menangani masalah yang berhubungan 

dengan segala macam teknis dalam proses pembatikan. Adapun 

teknis pembatikan antara lain meliputi : 

1) Teknis menggunakan alat-alat yang diperlukan 

2) Teknis penggunaan bahan-bahan yang  diperlukan. 

3) Pengetrapan cara-cara pembatikan yang praktis. 

3. Bagian Produksi 

Bagian produksi pada Perusahaan Batik Brotoseno 

mempunyai tugas memproses batik dari persiapan pembatikan dan 

pengolahan bahan baku sampai menjadi produk jadi yang siap 

dijual kepada konsumen. 

4. Bagian Keuangan 

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengatur dan melaksanakan pembayaran atas nama 

perusahaan yang meliputi gaji, upah, pembelian alat-alat, 

pembelian bahan, dan lain-lain. 

b. Menerima dan menyimpan pembayaran dari pihak luar dalam 

hubungannya dengan penjualan hasil produksi. 
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c. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang dilaksanakan 

kepada pimpinan perusahaan. 

d. Memberikan informasi mengenai keadaan keuangan, anggaran 

belanja, dan pendapatan perusahaan. 

5. Bagian Pemasaran 

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian pemasaran 

adalah sebagai berikut : 

a. Memasarkan produk yang dihasilkan perusahaan. 

b. Menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran 

produknya. 

c. Mempertanggung jawabkan tugas-tugas kepada pimpinan 

secara langsung yang berhubungan dengan pemasaran. 

6. Bagian Promosi 

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian promosi adalah 

sebagai  berikut: 

a. Mengadakan promosi secara efektif dan efisien agar tercapai 

tujuan perusahaan.  

b. Menjalin kerjasama dengan  pihak media massa dan berurusan 

dengan pihak-pihak luar yang berhubungan dengan 

pemasangan iklan, spanduk. 

c. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan 

kepada bagian pemasaran. 
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7. Bagian Distribusi 

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian distribusi adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyeleksi agen-agen yang potensi untuk tiap-tiap daerah agar 

pemasaran lebih efektif. 

b. Menentukan syarat-syarat menjadi agen. 

c. Melakukan pengiriman barang baik kepada agen maupun 

konsumen akhir. 

8. Bagian Personalia 

Di bidang personalia ini perusahaan mempunyai karyawan 

yang meningkat dari tahun ke tahun. Kebanyakan karyawan yang 

diutamakan dari sekitar lokasi perusahaan. Hal ini disamping akan 

menekan biaya juga masyarakat sekitarnya terutama yang ikut 

bekerja akan menjaga keamanan dan kelangsungan hidup 

perusahaan. Jadi masalah karyawan tidak mengalami kesulitan 

dalam memperoleh karyawan yang diperlukan, karyawan 

perusahaan ini diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan 

perusahaan.  Jumlah karyawan di perusahaan batik Brotoseno saat 

ini mencapai 356 orang.  

a. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin 

1) Laki-laki  : 118 orang 

2) Perempuan  : 238 orang 
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b. Jumlah karyawan menurut tingkat pendidikan 

1) Tidak tamat SD : 86 orang  

2) Tamat SD  : 98 orang 

3) Tamat SLTP  : 129 orang 

4) Tamat SLTA  : 43 orang 

c. Jumlah karyawan menurut bagian 

1) Bagian kantor  = 12 orang 

2) Pemotongan kain = 7 orang 

3) Bagian pola  = 28 orang 

4) Bagian batik  =184 orang 

5) Bagian nerusi  = 51 orang 

6) Bagian kelir  = 34 orang 

7) Bagian lorot  = 17 orang 

8) Bagian jemur  = 5 orang  

9) Bagian teknis  = 6 orang 

10) Bagian desain  =  6 orang 

11) Bagian gudang = 4 orang 

12) Bagian mandor = 4 orang 

Jumlah  = 356 orang 
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Karyawan bekerja pada bagian masing-masing, tetapi 

sistem pengupahan atau cara pengupahan tenaga kerja dibagi 3 

bagian : 

1) Tenaga Kerja Bulanan 

Penetapan besarnya gaji pada tenaga kerja bulanan 

adalah berdasarkan jabatan masing-masing atau berdasarkan 

jabatan dan tanggung-jawab yang dibebankan kepadanya serta 

lamanya kerja. Cara pengupahan tenaga kerja bulanan 

diberikan tiap bulan antara lain kepada pimpinana perusahan, 

kepala bagian, dan mandor. 

2) Tenaga Kerja Harian 

Cara pemberian upah dilakukan tiap seminggu sekali 

yaitu diberikan pada setiap hari sabtu sore setelah para 

karyawan selesai bekerja. Besar kecilnya upah tergantung pada 

banyaknya hari kerja masing-masing. Tenaga kerja yang 

menerima upah harian, misalnya bagian batik, bagian nerusi, 

dan bagian kelir. 

3) Tenaga Kerja Borongan 

Dalam pemberian upah kepada tenaga kerja borongan 

didasarkan pada jumlah hasil yang diperolehnya selama 

melaksanakan pekerjaanya. 

Perusahaan disamping memberikan upah, juga memberikan 

tunjangan atau jaminan sosial kepada karyawannya. Jaminan sosial 

yang diberikan kepada karyawannya antara lain : 
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1) Bagi karyawan yang berprestasi, maka oleh perusahaan 

diberikan upah tambahan sebesar upah satu minggu. 

2) Bantuan sosial bagi karyawan untuk perkawinan, kelahiran, 

kematian rata-rata sebesar Rp. 50.000,00 

3) Setahun sekali karyawan mendapat THR (Tunjangan Hari 

Raya) dan pakaian satu stel 

4) Jika ada karyawan yang memerlukan uang mendadak, maka 

perusahaan akan memberikan pinjaman tanpa bunga dan cara 

pengembaliannya tergantung kebijaksanaan pimpinan 

perusahaan. 

Jam kerja di perusahaan batik Brotoseno ditentukan sebagai 

berikut: 

1) Hari biasa masuk pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 16.00 

Wib untuk siang hari istirahat pukul 12.00 - 13.00 Wib. 

2) Khusus untuk hari jum'at masuk pukul 07.30 Wib dan pulang 

tetap pukul 16.00 Wib, tetapi istirahat pukul 11.30 - 13.00 Wib. 

3) Hari besar dan hari minggu tutup. 

 
 

B. Analisis Data dan Pembhasan  

1. Tujuan Merek Batik Tulis Brotoseno 

Selama periode yang panjang itulah aneka sifat, ragam kegunaan, 

jenis, rancangan, serta mutu batik Indonesia ditentukan oleh berbagai 

unsur, antara lain oleh iklim dan keberadaan serat-serat setempat, faktor 

sejarah, perdagangan, penjajahan dan kesiapan masyarakatnya dalam 
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menerima paham serta pemikiran baru. Namun demikian yang paling 

menentukan di atas segalanya adalah keanekaragaman adat dan 

kepercayaan asli penduduk serta sikap budaya masyarakat dalam 

menerima berbagai unsur yang memenuhinya. 

Perusahaan batik yang ada di wilayah Sragen dalam memproduksi 

produknya (batik) selalu menjaga kualitas dan mutu batiknya. Dalam 

setiap perusahaan batik memiliki merek yang berbeda-beda dan motif 

yang berbeda-beda pula, merek-merek yang terdapat pada suatu produk 

batik tersebut memakai nama perusahaannya atau nama pemilik 

perusahaan dengan tujuan agar konsumen dengan mudah mengenali 

merek batik. Dari merek-merek inilah para konsumen dapat dengan 

mudah mengetahui produk batik mana yang mempunyai mutu dan 

kwalitas baik atau tidak karena biasanya konsumen sudah mengetahui 

merek batik mana yang mutu dan kwalitas paling bagus.  

Merek pada sebuah produk batik dalam suatu perusahaan batik 

memang sangat berpengaruh sekali terhadap mutu dan kualitas produk 

tersebut dan juga menjaga nama perusahaan batik yang memproduksi 

batik tersebut, karena dengan adanya merek tersebut maka para konsumen 

akan tahu kualitas batik tersebut bagus atau tidak dan juga para konsumen 

juga tahu bahwa batik yang dibelinya berasal dari perusahaan batik mana, 

sehingga para konsumen tidak perlu khawatir terhadap kualitas dan mutu 

batik yang dibelinya. 
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Suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan 

yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai 

merek itu. Suatu merek dapat berlaku tanpa ada perusahaannya dan merek 

itu  tidak akan hapus dengan hapusnya perusahaan yang bersangkutan. 

Apabila perusahaannya berpindah tangan kepada orang lain, maka hak 

atas merek itu  belum tentu beralih bersama-sama dengan perusahaannya 

kepada pemilik yang baru. 

Pengertian goodwill adalah niat baik, dengan demikian apabila 

seseorang hendak mengoper mereknya kepada orang lain, maka harus juga 

dilakukan dengan goodwill (niat baik) yang berkenaan dengan merek itu. 

Oleh karena itu pengoperan sesuatu merek harus selalu dilakukan 

juga bersama-sama dengan perusahaannya dengan goodwill (niat baik) 

dari pada perusahaan atas merek itu.     

2. Proses Produksi 

Dalam melaksanakan kegiatan produksi perusahaan Batik Tulis 

Brotoseno memusatkan perhatiannya pada satu produk saja yaitu batik 

tulis tangan. Disamping itu ada produk lainnya yang diproduksi, yaitu 

Batik Cap dan juga Batik Printing. 

Pada hakekatnya produksi dari perusahaan ini untuk batik tulis 

selain motif dan juga warna mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan 

dengan perusahaan lain, maka akan kelihatan ciri khasnya. Selain itu 

mengenai proses produksinya perusahaan ini juga mempunyai cara khusus 

sehingga dalam hal ini pewarnaannya perusahaan juga memberikan 

jaminan terhadap daya tahan warnanya. 
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Disamping itu juga telah memproduksi batik dengan bahan sutera 

alam yang oleh kebanyakan perusahaan dianggap sulit untuk memproses 

sutera alam berhubung bahan sutera tidak tahan panas, sedangkan proses 

pembuatannya batik berhubungan dengan hal-hal yang panas, antara lain 

lilin harus panas. 

Produk-produk yang dihasilkan perusahaan batik Brotoseno adalah 

sebagai berikut: 

1. Batik Tulis 

Proses produksi perusahaan batik Brotoseno dalam memproduksi 

batik tulis masih sederhana dan peralatan yang digunakan kebanyakan 

peralatan sederhana. 

a. Adapun peralatannya adalah sebagai berikut: 

1) Bahan baku yang digunakan: 

 Kain sutera  

 Kain mori yang bersifat primisima 

2) Bahan pembantu: 

 Canting (alat untuk membatik) 

 Malam 

 Kote 

 Gondorukem 

 Damar 

 Kendal 

 Parafin 
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 Bahan unutk memberi warna, contohnya: untuk memberi 

warna biru kehitaman biasanya memakai bahan wedel atau 

neptul dan warna coklat kehitaman menggunakan soga. 

b. Jalannya proses produksi 

1) Pemotongan kain 

Proses ini adalah memotong kain sesuai dengan yang 

diperlukan atau dibutuhkan, misalnya akan dibuat untuk hem, 

jarik, blous dan lain-lainnya. 

2) Design 

Proses ini adalah memberi gambar pada kain yang sudah 

dipotong sesuai dengan pesanan atau kebutuhan. 

3) Dipola dan dililin 

Dalam proses ini batik disesuaikan dengan warna yang 

dikehendaki, apabila dalam satu warna ada tiga maka proses 

pembatikannya juga tiga kali. Fungsi dari lilin ini adalah untuk 

menutup tempat atau membedakan warna yang lain. 

4) Nerusi 

Nerusi sama dengan membatik tetapi pembatikan dilakukan 

sebaliknya dari kain yang sudah di batik. Nerusi ini prosesnya 

juga terhitung dari warna yang dikehendaki. 

5) Penembokan  

Dalam memberi warna juga disesuaikan dengan tiga warna, 

misalnya akan memberi warna kesatu (1), tempat 2 dan 3 

sudah ditutup dengan lilin atau proses ketiga memberi lilin. 
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6) Pewarnaan 

Memberikan warna kain dengan warna yang dikehendaki. 

7) Pengancingan warna 

Penguatan warna yang menempel pada kain dengan sir. 

8) Pengontrolan 

Pemilihan dan pemeriksaan sebelum masuk kedalam 

pewarnaan. 

9) Dilorot 

Yaitu dihilangkan lilin dengan cara merebus kain batik 

tersebut pada air yang mendidih. Hal ini untuk melakukan 

pembatikan selanjutnya. Dalam pemberian warna selanjutnya 

sama seperti dengan penembokan. 

10) Penjemuran 

Setelah dilorot, maka kain batik tersebut dijemur dan proses 

penjemuran ini banyaknya sesuai dengan jumlah warna yaang 

dibuat. 

11) Pencucian 

Pencucian ini dilakukan dua kali tiap kali pewarnaan, yaitu 

sebelum masuk bagian pewarnaan dan setelah keluar dari 

proses pengancingan warna. 

Dalam proses pembuatan batik tulis terjadi perputaran proses 

dari penembokan sampai dengan penjemuran. 

2. Batik Cap 

Pada prinsipnya sama saja dengan batik tulis, bahan-bahan 

yang digunakan sebagian besar sama. Untuk produksi batik cap 
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perusahaan batik Brotoseno hanya memproduksi kurang lebih 10% 

dari produksi keseluruhan. Batik cap digunakan untuk desain yang 

tidak rumit dengan tujuan untuk mempercepat proses produksi dari 

batik tulis. 

a. Bahan baku yang digunakan: 

 Kain sutera 

 Kain mori yang bersifat primisima 

 Organdi 

b. Bahan pembantu: 

 Malam 

 Cetakan batik yang terbuat dari logam 

 Grengseng, berguna untuk memasak malam agar cair 

 Ender, yaitu saringan tang terbuat dari tembaga 

 Meja cetak  

 Kompor 

 Bahan pemberi warna, untuk memberikan warna pada 

pembuatan batik cap bahannya sama dengan pembuatan warna 

pada batik tulis. 

c. Proses produksi 

1. Persiapan cetakan 

Persiapan produksi dimulai dengan pemotongan kain sesuai 

dengan kebutuhan. Dilanjutkan dengan mencairkan malam 

dengan kekentalan yang sesuai untuk pembatikan, saringan 

diletakkan diatas ender disusul dengan cetakan. 
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2. Proses cetak 

Proses ini adalah menempelkan cetakan kekain, dan yang 

harus diperhatikan adalah besarnya tekanan pada kain agar 

hasil cetakan baik hasilnya. 

3. Pembatikan  

Proses pembatikan yaitu penembokan dari kain yang sudah 

dicap. 

4. Pemberian warna 

Setelah selesai pembatikan lalu kain hasil pembatikan 

dimasukkan kedalam bak pewarna untuk memberikan warna 

pada hasil cetakan. 

5. Proses terakhir 

Proses ini dimulai dari pengancingan warna, pencucian, 

pelorotan dan pengeringan kain dengan cara menjemurnya, 

dan dimasukkan kedalam gudang penyimpanan barang jadi. 

3. Batik Printing 

Printing didalam perusahaan batik Brotoseno adalah 

pencetakan gambar yang bercorak batik dengan menggunakan mesin. 

a. Bahan baku yang digunakan: 

 Kain sutera 

 Kain mori primisima 

 Kain mori prima 

 Kain mori biru 
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b. Bahan pembantu 

 Printing yang berbentuk dan berjalan 

 Plangkan 

 Pengering warna 

 Water glass 

 Bak pencucian 

 Kalender (setrika) 

 Mulsifat, yang terdiri dari air, minyak tanah dan zat warna. 

c. Produksi 

1. Persiapan 

Proses ini dimulai dari pemotongan kain sesuai dengan yang 

dikehendaki, di lanjutkan dengan penarikan kain gulungan 

keatas meja printing, kemudian dilanjutkan dengan peletakan 

plangkan yang berbentuk gambar yang mau dicetak diatasnya. 

Disini yang harus diperhatikan adalah kebersihan dari meja 

printing sebelum digunakan. 

2. Proses pencetakan  

Proses pencetakan ini dimulai dengan pemberian warna pada 

plangkan yang nantinya akan meresap pada pori-pori pada 

gambar yang menempel pada plangkan. 

3. Water glass 

Proses ini dilakukan untuk mengikat warna yang sudah 

menempel pad kain agar tidak mudah luntur. 
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4. Pencucian kain 

Proses ini dilakukan setelah kain selesai dimeja cetak 

kemudian dimasukkan ke dalam bak pencucian. 

5. Pengeringan kain  

Proses ini dilakukan dengan memakai kompor pemanas untuk 

mengeringkan kain. 

6. Penyimpanan 

Produk yang telah selesai dimasukkan ke dalam gudang 

penyimpanan barang jadi. 

3. Pendaftaran Merek 

Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-

Undang Merek No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut : 

a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi 

formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan 

diketik rangkap 4 (empat). 

b. Pemohon wajib melampirkan: 

1) Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda 

tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa 

merek yang dimohonkan adalah miliknya; 

2) Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan 

melalui kuasa; 

3) Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang 

dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum; 
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4) 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan 

pada formulir) yang dicetak diatas kertas; 

5) Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; 

6) Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, 

apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan  

7) Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 450.000,-. 

Dalam permohonan pendaftaran Merek, sebelum diadakannya 

pengumuman, terhadap suatu permohonan akan dilakukan pemeriksaan 

substantif terlebih dahulu dan pengumuman baru dilakukan setelah 

permohonan disetujui untuk didaftarkan.  

Pemeriksaan substansif  berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai 

berikut: 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi 

sebagai berikut:  

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap 

Permohonan. 

(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 

(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. 
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Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi 

sebagai berikut:  

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan 
oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. 

 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi 
  
sebagai berikut: 
 
Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu 

unsur di bawah ini: 

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. tidak memiliki daya pembeda; 

c. telah menjadi milik umum; atau 

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya. 

Pasal 6 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 

tersebut: 

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 

untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa sejenis; 
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c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula 

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis 

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 

tersebut: 

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama 

badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari yang berhak; 

b. 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; 

c. 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. 

 
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak 
tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat 
Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi 
Merek”. 
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Gambar 3.1 Prosedur Permohonan Merk menurut  UU No. 15 Tahun 2001  
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C. Analisis dan Pembahasan 

1. Subyek yang berhak atas hak merek batik yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno di 

Sragen dengan pengrajin batik lain. 

Tradisi membatik memang muncul dari Keraton Surakarta. Namun 

dalam perjalanan waktu, para perajin batik tak hanya dari sekitar keraton 

di Kota Solo, melainkan dari daerah sekitarnya, meliputi Kabupaten 

Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri.  

Perusahaan Batik Tulis Brotoseno merupakan salah satu 

perusahaan di Sragen yang memproduksi serta memasarkan produk batik 

yang selalu menjaga kualitas dan mutu produk batiknya yang 

beralamatkan di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. 

Pengambilan nama “Brotoseno” berasal dari nama tokoh pewayangan 

yang mempunyai makna yaitu “Broto” adalah Lakon atau Tokoh, 

sedangkan “Seno” adalah Kuat. Jadi perusahaan ini di harapkan menjadi 

perusahaan yang kuat dalam menghadapi berbagai macam hambatan dan 

gangguan yang menghadang. 

Perusahaan Batik Tulis Brotoseno dalam memproduksi batik dan 

pemberian merek batik selalu menjaga kualitas dan mutu batik tetap baik 

agar pembeli (konsumen) puas dengan hasil produksi batik Brotoseno. 

Pada proses produksinya batik Brotoseno mengolah bahan dasar berupa 

kain polos menjadi kain yang bermotif batik, kemudian mendesain kain 

bermotif batik tersebut menjadi pakaian jadi dan memberikan merek 

Brotoseno. 
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Motif-motif batik yang diproduksi oleh batik Brotoseno tersebut 

ada yang dibuat sendiri maupun sudah ada sejak dulu, sehingga motif 

batik brotoseno ada yang sama dan ada yang berbeda dari motif batik yang 

diproduksi oleh perusahaan batik yang lain. Setiap perusahaan batik 

memiliki motif batik sendiri-sendiri yang menjadi ciri khas perusahaan 

batik tersebut, dan setiap perusahaan batik selalu memiliki merek sendiri-

sendiri dengan tujuan untuk memberikan tanda, nama, gambar pada 

produk batiknya agar dapat membedakan batik yang diproduksi oleh 

setiap perusahaan, sehingga setiap perusahaan batik memiliki hak atas 

mereknya. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi (wawancara, 

tanggal 8 Juli 2008), pemilik Batik Dewi Brotojoyo, beliau mengatakan 

bahwa setiap perusahaan batik memiliki motif batik yang relatif sama, 

yaitu dengan pertimbangan :  

a. Karena motif batik sudah ada sejak jaman dulu warisan leluhur secara 

turun temurun.  

b. Motif-motif batik yang sudah dikembangkan oleh beberapa 

perusahaan batik, sehingga motif batik tersebut mengalami sedikit 

perubahan dengan motif batik yang dulu.  

c. Untuk membedakan batik bukan berdasarkan dari motifnya, tetapi dari 

merek batik itu sendiri, karena dengan adanya merek batik tersebut, 

batik memiliki identitas, nama atau tanda pada batik tersebut yang 

bertujuan untuk membedakan merek batiknya dengan merek batik 

perusahaan lain. 
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Sedangkan menurut Bapak Subardi (wawancara, tanggal 12 Juli 

2008), beliau mengatakan bahwa dalam memproduksi batik, perusahaan 

batik Brotoseno sejak tidak memproduksi produk batiknya sendiri, tetapi 

juga melakukan kerjasama dengan beberapa pengrajin batik lain atau 

perusahaan batik lain, yaitu dengan PT. Batik Dewi Brotojoyo dibawah 

pimpinan Bapak Eko Wahyudi, PT. Batik Dewi Arum dibawah pimpinan 

Bapak Sumarsono  dan PT. Batik Murni Asih dibawah pimpinan Bapak 

Subagiyo.33

Menurut Bapak Eko Wahyudi, pemilik PT. Batik Dewi Brotojoyo, 

beliau mengatakan batik Dewi Brotojoyo bekerjasama dengan Batik 

Brotoseno dalam hal memproduksi batik untuk memenuhi permintaan 

Batik Brotoseno.34

Menurut Bapak Sumarsono, pemilik batik Dewi Arum, beliau 

mengatakan bahwa batik Dewi Arum bekerjasama dengan batik Brotoseno 

dalam hal memproduksi batik untuk memenuhi permintaan Batik 

Brotoseno.35

Menurut Bapak Subagiyo, pemilik Batik Murni Asih, beliau 

mengatakan bahwa Batik Murni Asih bekerjasama dengan batik 

Brotoseno dalam hal memproduksi batik untuk memenuhi permintaan 

Batik Brotoseno.36

                                                 
33 Wawancara dengan Bapak Subardi, KA. Logistic (Pengadaan Sarana Produksi) Batik 
Brotoseno, 7 Mei 2008. 
34 Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi, Pemilik Batik Brotojoyo, 8 Mei 2008. 
35 Wawancara dengan Bapak Sumarsono, Pemilik Batik Dewi Arum, 8 Mei 2008. 
36 Wawancara dengan Bapak Subagiyo, Pemilik Batik Murni Asih, 8 Mei 2008. 

  



  102 

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikelompokkan mengenai 

subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum (hak dan Kewajiban), dan 

tanggung jawab dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Market PT. Batik 
Brotoseno 

 
Batik PT. Batik Murni 

Asih 

PT. Batik Dewi 
Brotojoyo 

PT. Batik Dewi 
Arum 

Tabel. 3.1 Keterkaitan PT. Batik Tulis Brotoseno dalam Proses Produksi  

Subjek 
Hukum 

Objek 
Hukum 

Hubungan Hukum 
(Hak dan Kewajiban) Tanggung Jawab 

CV. Batik 
Dewi 
Brotojoyo 

Sarimbit, 
Sarung 
Selendang, 
jarik, 
kemeja, 
dan blus 
 

Hak Batik Brotoseno adalah: 
 Hak untuk mencantumkan merek 

Batik Brotoseno. 
 Hak untuk memilih motif batik yang 

di produksi Batik Dewi Brotojoyo. 
 Hak mendapatkan ganti rugi apabila 

barang (batik) yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian. 

 
Kewajiban Batik Brotoseno adalah: 
 Memberikan upah atau pembayaran 

kepada Batik Dewi Brotojoyo. 
 
Hak Batik Dewi Brotojoyo adalah: 
 Hak untuk mendapatkan upah atau 

pembayaran dari Batik Brotoseno. 

Tanggung Jawab 
Batik Brotoseno 
adalah: 
 Jaminan 

pengadaan bahan 
baku berupa kain 
sutera, kain, 
benang, obat-
obatan tekstil 
untuk pewarnaan, 
mesin pemintal 
benang dan mesin 
tenun. 
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Kewajiban Batik Dewi Brotojoyo 
adalah: 
 Membuat atau memproduksi batik 

sesuai dengan permintaan Batik 
Brotoseno. 

 Menyetorkan atau menyerahkan 
produk batiknya ke Batik Brotoseno.  

 

Tanggung Jawab 
Batik Dewi 
Brotojoyo adalah: 
 Menjamin kualitas 

mutu produk batik 
yang diproduksi. 

CV. Batik 
Dewi Arum 

Sarimbit 
Sutra, 
Sarung 
Selendang, 
Aneka 
Kemeja, 
Blus, 
Busana 
Muslim, 
Seragam 
Sekolah 

Hak Batik Brotoseno adalah: 
 Hak untuk mencantumkan merek 

Batik Brotoseno. 
 Hak untuk memilih motif batik yang 

diproduksi Batik Dewi Brotojoyo.  
 Hak mendapatkan ganti rugi apabila 

barang (batik) yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian. 

 
Kewajiban Batik Brotoseno adalah: 
 Memberikan upah atau pembayaran 

kepada Batik Dewi Arum. 
 
Hak Batik Dewi Arum adalah: 
 Hak untuk mendapatkan upah atau 

pembayaran dari Batik Brotoseno. 
 
Kewajiban Batik Dewi Arum adalah: 
 Membuat atau memproduksi barang 

(batik) sesuai dengan perjanjian. 
 Menyetorkan atau menyerahkan 

produk batiknya ke batik Brotoseno. 
 

Tanggung Jawab 
Batik Brotoseno 
adalah: 
 Jaminan 

pengadaan bahan 
baku berupa kain 
sutera, kain, 
benang, obat-
obatan tekstil 
untuk pewarnaan, 
mesin pemintal 
benang dan mesin 
tenun. 

 
Tanggung Jawab 
Batik Dewi Arum 
adalah: 
 Menjamin mutu 

kualitas produk 
batik yang 
diproduksi. 

 

CV. Batik 
Murni Asih 

Sarimbit 
Sutra, 
Sarung 
Selendang, 
Aneka 
Kemeja, 
Blus, 
Busana 
Muslim, 
Seragam 
Sekolah 

Hak Batik Brotoseno adalah: 
 Hak untuk mencantumkan merek 

Batik Brotoseno. 
 Hak untuk memilih motif batik yang 

diproduksi Batik Dewi Brotojoyo. 
 Hak mendapatkan ganti rugi apabila 

barang (batik) yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian. 

 
Kewajiban Batik Brotoseno adalah: 
 Memberikan upah atau pembayaran 

kepada Batik Murni Asih. 
 
 
 

Tanggung Jawab 
Batik Brotoseno 
adalah: 
 Jaminan 

pengadaan bahan 
baku berupa kain 
sutera, kain, 
benang, obat-
obatan tekstil 
untuk pewarnaan, 
mesin pemintal 
benang dan mesin 
tenun. 
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Hak Batik Murni Asih adalah: 
 Hak untuk mendapatkan upah atau 

pembayaran dari Batik Brotoseno. 
 
Kewajiban Batik Murni Asih adalah: 
 Membuat atau memproduksi batik 

sesuai dengan permintaan Batik 
Brotoseno. 

 Menyetorkan atau menyerahkan 
produk batiknya ke batik Brotoseno.  

Tanggung Jawab 
Batik Murni Asih 
adalah: 
 Memberikan 

jaminan mutu 
kualitas produk 
batik yang di 
produksi. 

 

 

Untuk mengetahui bentuk perjanjian tersebut, harus diketahui dulu 

bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara perusahaan batik Brotoseno 

dengan para pengrajin batik itu dibuat. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata 

dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Sedangkan untuk mengadakan suatu perjanjian tentunya harus ada syarat-

syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu untuk sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat (4) syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

KUHPerdata Pasal 1601 menjelaskan tentang perjanjian untuk 

melakukan suatu pekerjaan, yaitu selain perjanjian-perjanjian untuk 

melakukan sementara jasa-jasa, yang telah diatur oleh ketentuan-ketentuan 

yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan dan jika 

itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan 
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mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan 

bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian buruhan dan 

pemborongan pekerjaan. 

Menurut pasal 1601 a dijelaskan bahwa perjanjian perburuhan 

adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan 

dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu 

waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. 

Sedangkan menurut Pasal 1601 b dijelaskan bahwa perjanjian 

pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, 

si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan 

bagi pihak yang lain, pihak yaang memborongkan, dengan menerima 

suatu harga yang ditentukan.   

Sebagai Subjek hukum PT. Batik Tulis Brotoseno yang tertuang 

dalam perjanjian kerjasama dengan pengrajin batik lain seperti CV. Batik 

Dewi Arum, CV. Batik Dewi Arum dan CV. Batik Brotojoyo yaitu 

perusahaan PT. Batik Brotoseno dalam melakukan perjanjian kerjasama 

yang di dasari dengan kesepakatan bersama serta dibuat dengan kesadaran 

penuh oleh kedua belah pihak sebagai mana dalam tabel 3.1 di atas.  

Dalam perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh pemilik 

perusahaan batik, karena kedua belah pihak secara hukum sudah 

mengetahui hak dan kewajibannyaa untuk melakukan suatu perjanjian, 

sehingga perusahaan-perusahaan batik tersebut dipandang sebagai subjek 

hukum. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 1320 (1) dan (2) KUHPerdata, dimana dalam 

membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan oleh kedua belah pihak 

dan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh orang yang cakap atau orang 

yang sudah dewasa. Perjanjian kerjasama antara perusahaan Batik 

Brotoseno dengan pengrajin batik dilakukan dengan mana perusahaan 

Batik Brotoseno mengikatkan diri dengan pengrajin batik lain untuk 

melakukan atau membuat suatu perjanjian kerjasama dalam hal membuat 

atau memproduksi batik, dimana dalam perjanjian tersebut pengrajin batik 

memperoleh bayaran atau upah dari perusahaan Batik Brotoseno sesuai 

dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian.  

Dengan demikian perjanjian kerjasama yang dilakukan antara 

Perusahaan Batik Brotoseno dengan pengrajin batik merupakan perjanjian 

dengan melakukan jasa pemborongan, hal ini sesuai dengan Pasal 1601 b 

KUHPerdata, bahwa pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan 

mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang 

memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.   

Mengenai objek hukum dalam perjanjian kerjasama antara 

perusahaan Batik Brotoseno dengan pengrajin batik adalah dalam hal 

membuat atau memproduksi batik. Pengrajin batik dalam membuat atau 

memproduksi batik diberi jangka waktu yang sudah ditentukan dan 

disepakati oleh kedua belah pihak. Objek hukum dalam perjanjian 

kerjasama tersebut merupakan perbuatan yang halal dan sah yang tidak 
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bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban 

umum.  

Objek hukum tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana di maksud Pasal 1320 (3) KUHPerdata, suatu hal tertentu 

dan Pasal 1320 (4) KUHPerdata, suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 

1336 KUHPerdata dijelaskan jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi 

ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada 

yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.  

Objek hukum dalam perjanjian antara perusahaan Batik Brotoseno 

dengan pengrajin batik termasuk dalam perjanjian pemborongan, karena 

objek hukum yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah 

pengrajin batik menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu 

pengrajin batik membuat atau memproduksi batik dengan menerima 

bayaran atau upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan 

disepakati antara perusahaan Batik Brotoseno dengan pengrajin batik. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 1601 b KUHPerdata, bahwa pemborongan 

pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak 

yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang 

ditentukan. 

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama 

borongan tersebut berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan 

langsung, hak-hak pengrajin batik adalah sebagai berikut: 
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a. Mendapatkan upah atas hasil karya pekerjaannya. 

b. Mendapatkan penjelasan atau pengarahan terhadap batik yang akan 

dikerjakan. 

Sedangkan kewajiban pengrajin batik adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan dan melakukan pekerjaan pembuatan batik antara 

proses “ngloyor” sampai dengan “tembokan”. 

b. Menyerahkan hasil pekerjaan pada perusahaan Batik Brotoseno. 

c. Memberikan ganti kerugian apabila melakukan kesalahan dalam 

pekerjaan. 

Adapun yang menjadi hak-hak dari perusahaan Batik Brotoseno adalah 

sebagai berikut: 

a. Menerima hasil karya atau pekerjaan pengrajin batik. 

b. Memberikan teguran apabila pengrajin batik terlambat dalam 

menyerahkan hasil pekerjaannya. 

c. Menerima ganti kerugian akibat kesalahan pengrajin batik dalam 

melakukan pekerjaan. 

Sedangkan yang menjadi kewajiban-kewajiban perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan upah atau harga pembayaran kepada pembatik sesuai 

dengan perjanjian. 

b. Memberikan penjelasan terhadap motif-motif batik yaang baru, 

apabila belum dipahami pengrajin batik.   
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Berdasarkan penjelasan diatas, perjanjian kerjasama antara 

perusahaan batik Brotoseno dengan perusahaan batik Brotojoyo, 

perusahaan batik Dewi Arum dan perusahaan batik Murni Asih adalah 

perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (perjanjian kerja).  

Perjanjian yang telah disepakati perusahaan Batik Dewi Brotojoyo, 

perusahaan Batik Dewi Arum dan perusahaan Batik Murni Asih 

mengikatkan diri dengan perusahaan Batik Brotoseno untuk 

menyelenggarakan atau melakukan suatu pekerjaan membuat atau 

memproduksi batik sesuai permintaan Batik Brotoseno dengan menerima 

upah atau pembayaran dari perusahaan Batik Brotoseno. 

Dari penjelasan diatas, maka para pengrajin batik tidak bisa 

dikatakan sebagai pemegang hak atas merek, karena mereka (pengrajin 

batik) hanya memproduksi atau membuat batik dari motif-motif yang 

sudah ada dari perusahaan batik Brotoseno. Para pengrajin batik tersebut 

tidak mempunyai hak atas merek dari batik Brotoseno, meskipun yang 

membuat atau memproduksi batik tersebut adalah pengrajin batik lain. 

Dengan demikian pemegang hak atas merek batik yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara batik Brotoseno dengan pengrajin 

batik lain adalah perusahaan Batik Brotoseno. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, dijelaskan tentang pengertian Hak atas merek adalah hak eksklusif 

yang diberikan Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Dalam 

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan 
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sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya.  

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, yang berbunyi sebagai berikut: “Pemilik merek terdaftar setiap 

kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu 

yang sama”. 

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, yang berbunyi sebagai berikut:  

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. Pewarisan; 

b. Wasiat; 

c. Hibah; 

d. Perjanjian; 

e. Sebab-sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada 
pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan 
menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis 
barang atau jasa”. 
 
Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak lain yang secara hak menggunakan merek yang mempunyai 
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persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa 

yang sejenis berupa: 

a. Gugatan ganti rugi, dan / atau 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut. 

Adapun hubungan hukum antara perusahaan Batik Brotoseno 

dengan para pengrajin batik merupakan hubungan kerja istimewa, karena 

dalam hal ini para pengrajin batik adalah perusahaan batik yang bekerja 

sama dengan perusahaan Batik Brotoseno dalam hal memproduksi batik 

atau membuat batik. Pengrajin-pengrajin batik tersebut diantaranya adalah 

perusahaan Batik Dewi Brotojoyo, perusahaan Batik Dewi Arum, 

Perusahaan Batik Murni Asih. Berikut ini akan diuraikan mengenai 

hubungan kerjasama antara perusahaan Batik Brotoseno dengan para 

pengrajin batik yang bekerjasama dalam hal pembuatan atau memproduksi 

produk batik adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan perusahaan Batik Brotoseno dengan pengrajin batik 

Perjanjian yang dilakukan antara pihak perusahaan Batik 

Brotoseno dengan pengrajin batik adalah di buat berdasarkan 

kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut, dimana pengrajin batik 

juga merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan 

Batik Brotoseno yang mempunyai tugas membuat atau memproduksi 

produk batik sesuai dengan permintaan atau pesanan perusahaan Batik 

Brotoseno. Sebelum dilaksanakan perjanjian mengenai kesepakatan 
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memproduksi produk batik, terlebih dahulu kedua belah pihak 

melakukan perundingan mengenai motif batik yang di inginkan 

perusahaan batik Brotoseno yang akan dibuat menjadi kain batik. 

2. Hubungan dalam hal pembuatan batik 

Dalam hal ini yang di perjanjikan adalah mengenai jangka 

waktu pembuatan batik oleh pengrajin batik. Perjanjian tersebut dapat 

terlaksana apabila perusahaan Batik Brotoseno telah menentukan 

motif batik yang hendak dibuat menjadi kain batik, kemudian kedua 

belah pihak tawar menawar mengenai pembayaran atau upah yang 

akan diterima pengrajin batik dari pembuatan batik tersebut. Selain itu 

juga dibicarakan mengenai penetapan jangka waktu pembuatan batik 

oleh pengrajin batik, dimana selama masih dalam jangka waktu yang 

telah di tentukan atas kesepakatan pihak pengrajin batik atau pembuat 

batik tersebut tidak boleh menawarkan batik yaang sudah dipesan 

perusahaan Batik Brotoseno kepada pihak lain atau perusahaan batik 

lain sebelum habis jangka waktu pembuatan batik tersebut.  

Mengenai penetapan jangka waktu pembuatan batik yang 

dilakukan dengan kesepakatan para pihak, biasanya oleh perusahaan 

Batik Brotoseno menetapkan jangka waktu pembuatan batik antara 1 

(satu) bulan sampai 2 (dua) bulan untuk membuat atau memproduksi 

batik, karena untuk membuat batik atau memproduksi batik dalam 

jumlah yang banyak memerlukan waktu yang lama. Sebagaimana 

dimaksud disini, pengrajin batik adalah sebagai pembuat batik atau 
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yang memproduksi batik, sedangkan perusahaan Batik Brotoseno 

adalah pembeli batik disebut sebagai pemegang hak atas merek batik 

selama jangka waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan kedua 

belah pihak.  

Perusahaan Batik Brotoseno sebagai pemegang hak atas merek 

batik adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan dalam menentukan harga suatu 

batik, perusahaan Batik Brotoseno biasanya memberikan harga antara 

Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00,- 

(tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap produk batik. Adapun yang 

diperjanjikan tersebut adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengenai motif batik beserta perpaduan warna yang telah 

disepakati. 

b. Kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai pembayaran atau 

pemberian upah untuk pembuatan batik. 

c. Menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

d. Menyepakati kalau salah satu pihak melanggar ketentuan 

perjanjian atau wanprestasi. 

e. Sepakat mengenai penetapan jangka waktu pembuatan batik oleh 

pihak pengrajin batik.  
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3. Hak dan kewajiban para pihak 

Dalam perjanjian tersebut juga sudah ditentukan dengan jelas 

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagai berikut: 

1. Hak perusahaan Batik Brotoseno 

a. Pihak perusahaan Batik Brotoseno berhak menuntut hasil 

produk batik yang baik dari para pengrajin batik. 

b. Pihak perusahaan Batik Brotoseno berhak menegur atau 

memberi peringatan kepada pengrajin batik yang tidak 

melaksanakan pekerjaannya sesuai perjanjian. 

2. Kewajiban perusahaan 

a. Perusahaan Batik Brotoseno wajib membayar atau memberi 

upah kepada para pengrajin batik sesuai perjanjian. 

b. Perusahaan Batik Brotoseno wajib menyediakan bahan-bahan 

yang diperlukan dalam proses pembatikan. 

3. Hak pengrajin batik 

a. Pengrajin batik berhak menerima upah atas hasil pekerjaannya. 

b. Pengrajin batik berhak mendapatkan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam proses pembatikan. 

4. Kewajiban pengrajin batik 

a. Pengrajin batik wajib melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

dalam perjanjian. 

b. Pengrajin batik wajib mentaati segala peraturan yang telah 

dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. 
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Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah sesuai 

dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Kesepakatan 

Bahwa perjanjian yang dibuat antara perusahaan Batik 

Brotoseno dengan pengrajin batik, adalah dilakukan atas dasar 

kesepakatan bersama serta dibuat dengan kesadaran penuh oleh kedua 

belah pihak. 

2. Kecakapan 

Perjanjian yang dilakukan antara para pihak adalah dilakukan 

oleh subjek hukum yang cakap hukum, yaitu: 

a. Perusahaan Batik Brotoseno adalah selaku subjek hukum, 

meskipun dalam hal ini perusahaan Batik Brotoseno belum 

berbentuk badan hukum dan mengenai pelaksanaan perjanjian 

dilakukan oleh orang-orang yang berwenang diperusahaan 

tersebut, dimana orang-orang tersebut adalah sudah dewasa dan 

cakap hukum sehingga perusahaan tersebut dipandang sebagai 

subjek hukum. 

b. Pengrajin batik adalah perusahaan batik yang bekerja sama dengan 

perusahaan Batik Brotoseno, perusahaan tersebut diantaranya 

perusahaan Batik Dewi Brotojoyo, perusahaan Batik Dewi Arum, 

Perusahaan Murni Asih, karena pemilik perusahaan-perusahaan 

batik tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan cakap 

hukum sehingga dipandang sebagai subjek hukum. 
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3. Suatu hal tertentu 

Adapun hal-hal yang di inginkan oleh para pihak yaitu pihak 

perusahaan Batik Brotoseno dan pihak pengrajin batik khususnya 

mengenai perjanjian antara perusahaan Batik Brotoseno dengan 

pengrajin batik yang dituangkan dalam klausula-klausula perjanjian 

didalamnya diatur tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

 
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang 

Hak Atas Merek dan produk-produk yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Tulis Brotoseno 

di Sragen dengan pengrajin batik lain. 

 
Arti kata perlindungan menurut kamus bahasa Indonesia ialah 

perbuatan (hal dsb) melindungi. Sedangkan arti kata hukum menurut 

kamus hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang 

dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-

peraturan berakibat diambilnya tindakan. 

Dengan pengertian seperti tersebut diatas, maka dikaitkan dengan 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek batik adalah 

perbuatan yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang 

dibuat oleh badan resmi yang berwajib pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan berakibat diambilnya tindakan hukum untuk 
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melindungi merek pada umumnya dan hak atas merek batik pada 

khususnya.  

Untuk perlindungan hukum hak atas merek batik perlu dilihat 

berlakunya hukum harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada, 

yaitu: 

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya, atau apabila 

berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila 

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. 

2. Kaidah hukum berlaku sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut 

efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh 

penguasa walaupun tidak dapat diterima oleh warga masyarakat atau 

kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. 

3. Kaidah hukum tersebut secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita 

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.37       

Perlindungan merek batik melalui Undang-Undang Merek 

sekarang ini tidak lepas dari adanya perkembangan Hak Atas Merek, 

khususnya untuk merek batik dalam berbagai bentuk pengaturan. 

Perlindungan hukum hak atas merek dalam proses produksi batik, 

lebih kepada proses pemahaman yang seharusnya disampaikan secara 

menyeluruh kepada masyarakat. Dari segi yuridis, proses pembuatan batik 

menjadi sebuah batik yang dikonsumsi masyarakat akan terlihat sebagai 

                                                 
37 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat, Raja Grafindo 
Perkasa, Jakarta, 1993, Hal. 227. 
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konsep-konsep pengalihan hak belaka. Sehingga tanpa penegakan hukum 

yang maksimal dalam industri batik, akan terbuka ruang yang sangat lebar 

bagi pelaku penjiplak atau pembajak yang mempersempit kemungkinan 

perkembangan industri itu sendiri. 

Bagi pengusaha dan pengrajin batik adanya Undang-Undang 

Merek yang melindungi karya dan produk batik memang diharapkan. 

Dengan adanya Undang-Undang Merek bagi para pihak yang terkait 

secara langsung maupun tidak langsung akan mendapat perlindungan 

hukum yang diharapkan mampu menciptakan ketentraman dan 

memberikan perlindungan serta mampu menggugah hasrat untuk terus 

berproduksi. 

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai akidah maupun sebagai 

sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, 

sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi 

terhadaphukum secara ilmiah. Sikap atau perilaku hukum dianggap 

efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan 

yang dikehendaki (mematuhi peraturan). 

Tetapi aturan perundang-undangan disini jadi tidak berfungsi bila 

masyarakat tidak begitu memperdulikan adanya aturan dan malah 

sebagian belum memahaminya.  

Agar suatu merek batik dapat dilindungi oleh peraturan perundang-

undangan maka harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal HAKI untuk 

mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa merek batik tersebut dibuat 

sendiri. Dengan adanya perlindungan merek batik ini oleh undang-undang 
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akan memberikan rasa aman dan adanya kepastian hukum bagi pemilik 

atau pemegang hak atas merek dan dapat membuat bergairahnya industri 

batik nasional untuk berkembang dengan menciptakan batik yang 

bervariasi.  

Menurut Bapak Subardi, beliau mengatakan bahwa adanya 

perlindungan merek batik memang sudah seharusnya dilakukan karena 

dengan adanya perlindungan merek batik akan memberikan penghargaan 

kepada pihak pemilik atau pemegang hak atas merek batik yang dalam 

pembuatan suatu batik memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak 

sedikit. Sehingga adanya penghargaan ini akan memberikan motivasi bagi 

pemilik atau pemegang hak atas merek batik untuk lebih berkreasi dalam 

membuat batik sehingga daya kreasi mereka sebagai pemilik atau 

pemegang hak atas merek batik tidak mati.38

Sedangkan menurut bapak Eko Wahyudi, beliau mengatakan 

bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dan 

produk-produk yang diproduksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara 

Batik Brotoseno dengan Batik Dewi Brotojoyo dirasa sangat penting 

sekali, karena dengan adanya perlindungan hukum tersebut pemegang hak 

atas merek dan pengrajin batik memperoleh kepastian hukum atas produk-

produk yang diproduksinya.39

Menurut bapak Sumarsono, beliau mengatakan bahwa 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dan produk-

produk yang diproduksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara batik 

                                                 
38 Wawancara dengan Bapak Subardi, KA. Logistik (pengadaan sarana produksi) Batik Brotoseno, 
Sragen: 7 Mei 2008. 
39 Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi, Pemilik Batik Dewi Brotojoyo, Sragen: 8 Mei 2008. 
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Batik Brotoseno dengan Batik Dewi arum memang diperlukan dengan 

tujuan untuk menjamin pemegang hak atas merek dan pengrajin batik 

memperoleh hak-haknya dan menjamin produk-produk yang diproduksi 

tidak ditiru oleh pihak lain, sehingga apabila ada peniruan terhadap 

produk-produknya pemegang hak atas merek dapat mengajukan tuntutan 

ganti rugi kepada pihak yang melakukan peniruan produknya.40

Pendapat yang sama pun juga dikatakan oleh bapak Subagiyo, 

pemilik Batik Murni Asih, beliau mengatakan perlindungan hukum 

terhadap pemegang hak atas merek dan produk-produk yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno dengan para 

pengrajin batik sangat penting sekali, karena dengan adanya perlindungan 

hukum tersebut pemegang hak atas merek dan pengrajin batik mendapat 

kepastian hukum atas produk-produk yang diproduksi. 

Hasil wawancara dengan beberapa pengrajin sekaligus pemilik 

perusahaan batik, bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

terhadap pemegang hak atas Merek dan produk-produk yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno di Sragen 

dengan para pengrajin batik lain adalah:41

1. Pemegang hak atas merek akan mendapatkan kepastian hukum 

mengenai mereknya dan produk-produk yang diproduksi berdasarkan 

perjanjian kerjasama antara batik Brotoseno dengan pengrajin batik, 

dalam arti mendapat pengakuan hak atas mereknya bagi pemegang 

hak atas merek.   

                                                 
40 Wawancara dengan Bapak Sumarsono, Pemilik Batik Dewi Arum, Sragen: 8 Mei 2008. 
41 Wawancara dengan Bapak Subardi, KA. Logistik (pengadaan sarana produksi) Batik Brotoseno, 
Sragen: 7 Mei 2008. 
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2. Memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada pemegang hak atas 

merek apabila terjadi sengketa mengenai merek. 

3. Pemegang hak atas merek mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi 

baik perdata maupun pidana apabila terjadi sengketa mengenai merek.    

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 

kepada pemilik atau pemegang hak atas merek yang terdaftar dalam daftar 

umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 

merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya (Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek, bahwa suatu merek secara otomatis mendapat 

perlindungan hukum ketika suatu merek tersebut didaftarkan. Pendaftaran 

merek merupakan suatu kewajiban, karena bila merek yang tidak 

didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum dan akan sulit untuk 

menentukan siapakah pemegang hak atas merek tersebut. 

Selain merek terdaftar merek terkenal baik yang sudah terdaftar 

maupun belum terdaftar juga mendapatkan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di dasarkan pada 

pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada 

dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil 

kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga seharusnya tidak 

mendapat perlindungan hukum. Mekanisme perlindungan merek terkenal 

selain melalui inisiatif pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut 
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dapat pula di tempuh melalui penolakan oleh Direktorat Merek terhadap 

permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek terkenal. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek tidak dapat 

didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang 

beritikad tidak baik. Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut 

mengandung salah satu unsur dibawah ini: 

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. Tidak memiliki daya pembeda; 

c. Telah menjadikan milik umum; atau 

d. Merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya. 

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 

tersebut: 

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis; 

b. Mempunyai persamaan pada pokonya atau keeluruhannya dengan 

Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis; 
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c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

indikasi-geografi yang sudah dikenal. 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula 

diberlakukan tehadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang 

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 

tersebut: 

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama 

badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis 

dari ytang berhak; 

b. 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; 

c. 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.      

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

gugatan pembatalan pemdaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang 
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berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Pasal 5, atau Pasal 6. 

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan 

kepada Direktorat Jenderal.            

Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, 

dijelaskan mengenai hak-hak yang mendapat perlindungan hukum setelah 

adanya pendaftaran merek, yaitu: 

1. Hak menggunakan sendiri merek tersebut dan hak memberikan izin 

kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. 

Hak ini diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 

“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”. 

Dalam hak ini, pemilik atau pemegang hak merek mempunyai Hak 

khusus yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk 

barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak 

khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat 

di pertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada 
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pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi pula 

barang atau jasa. 

2. Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum merek. 

Hak tersebut diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: “Pemilik 

merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan untuk jangka waktu yang sama”. Jangka waktu 

perlindungan ini dapat diperpanjang atas permintaan pemilik merek. 

Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak lagi dilakukan lagi 

penelitian (examination) atas merek tersebut juga tidak dimungkinkan 

adanya bantahan.   

3. Hak untuk mengalihkan merek pada orang lain. 

Hak mengalihkan merek pada orang lain diatur dalam Pasal 40 ayat 

(1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang 

berbunyi sebagai berikut:  

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. Pewarisan; 

b. Wasiat; 

c. Hibah; 

d. Perjanjian; 

e. Sebab-sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Dalam hak ini pemegang hak atas merek dapat mengalihkan merek 

kepada orang lain baik melalui pewarisan, wasiat, hibah maupun 
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dengan cara perjanjian dalm bentuk akta notaris atau sebab-sebab lain 

yang di benarkan oleh Undang-Undang. Pemegang hak merek dapat 

mengalihkan hak merek kepada perorangan maupun kepada badan 

hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada Kantor 

Merek.  

4. Hak untuk memberikan lisensi kepada orang lain 

Hak ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak 

lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan 

Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa”. 

Dalam hak ini, pemilik atau pemegang hak atas merek mempunyai 

hak untuk memberikan Lisensi Merek kepada pihak lain baik untuk 

sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu 

kelas. Pemilik merek yang memberikan Lisensi, tetap dapat 

menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga 

lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan 

lain (Pasal 44 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).    

5. Hak untuk menuntut baik secara perdata maupun pidana dan hak 

mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan pihak lain baik secara 

perdata maupun pidana. 

Hak pemegang atas merek ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 
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“Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 

lain yang secara hak menggunakan merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa 

yang sejenis berupa: 

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut. 

Dalam hak ini, pemilik atau pemegang hak merek terdaftar dapat 

mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang 

menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada 

pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa 

permintaan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut 

Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum yang 

dikaitkan dengan data (hasil penelitian) tentang perlindungan hukum, 

yang sudah terlindungi atau yang mendapat perlindungan hukum antara 

lain sebagai berikut: 

1. Merek  

Suatu merek akan terlindungi atau mendapatkan perlindungan hukum 

jika merek tersebut sudah terdaftar atau didaftarkan oleh pemilik 

merek atau pemegang hak merek. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi 

sebagai berikut: “Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan 
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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”. 

2. Perlindungan merek terdaftar. 

Perlindungan merek terdaftar mempunyai jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu 

dapat diperpanjang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai 

berikut: “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu 

itu dapat diperpanjang. 

3. Menuntut ganti rugi dan mendapatkan ganti kerugian. 

Pemegang hak atas merek Brotoseno secara resmi yang terdaftar pada 

Depertemen Perdagangn nomor 308/PK/VII/81 dapat menuntut ganti 

rugi dan mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran hak 

atas mereknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 

lain yang secara hak menggunakan merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa 

yang sejenis berupa: 

c. Gugatan ganti rugi, dan/atau 
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d. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut. 

Dengan adanya hak-hak yang tersebut diatas, maka pemegang hak 

atas merek Batik Tulis Brotoseno akan memperoleh perlindungan hukum 

hak atas merek, sehingga pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut 

tidak perlu khawatir dan takut apabila terjadi sengketa dalam hal 

pelanggaran hak atas merek, pemilik atau pemegang hak atas merek dapat 

menuntut ganti rugi baik perdata maupun pidana. 

 

  



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan pembahasan 

yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Subyek yang berhak atas merek adalah PT. Brotoseno karena 

perjanjian yang dilakukan antara PT. Brotoseno dengan pihak lainnya 

mendasarkan pada perjanjian pemborongan, dimana dalam perjanjian 

ini benda yang menajdi obyek perjanjian dimiliki pihak yang 

memborongkan, sehingga oleh karena itu PT. Batik Brotoseno 

merupakan pihak yang memborongkan, maka pihak PT. Batik 

Brotoseno adalah pemilik atau pemegang hak atas merek Batik 

Botoseno. Hal ini sesuai dengan Pasal 1601 b KUHPerdata jo Pasal 61 

ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

2. Hak PT. Batik Brotoseno yang sudah dipenuhi sesuai perjanjian 

berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 adalah: 

a. Hak untuk mencantumkan merek Batik Brotoseno. 

b. Hak untuk memilih motif batik yang di produksi. 

c. Hak menggunakan sendiri merek tersebut dan hak memberikan 

izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut (Pasal 

3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). 

d. Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum merek (Pasal 35 

ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) 
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e. Hak untuk mengalihkan merek pada orang lain (Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) 

f. Hak untuk memberikan lisensi kepada orang lain (Pasal 43 ayat 

(1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) 

g. Hak untuk menuntut baik secara perdata maupun pidana dan hak 

mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan pihak lain baik 

secara perdata maupun pidana dan juga mendapatkan ganti rugi 

apabila barang / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

(Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). 

h. Hak yang diperoleh pengrajin adalah hak untuk mendapatkan upah 

atau pembayaran. 

Sedangkan hak yang belum dipenuhi antara PT. Batik Brotoseno 

terhadap pengrajin antara lain :  

a. Belum mendapatkan Lisensi Merek kepada pihak lain baik untuk 

sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam 

menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga 

lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila 

diperjanjikan lain (Pasal 44 UU No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek). 

b. Tidak adanya pengakuan hak atas mereknya bagi pemegang hak 

atas merek yang diproduksi 

c. Hak eklusive tidak memberikan ijin untuk menggunkan merek 

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. 
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B. Saran-saran 

Bahwa mengingat agar dapat terciptanya hubungan yang 

baik dari bentuk kerjasama, maka diperlukan adanya komunikasi 

dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak.  

Pemegang hak atas Merek dan produk-produk yang diproduksi 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Batik Brotoseno di Sragen 

dengan para pengrajin batik lain agar kerjasama antara perusahaan batik 

Batik Brotoseno dengan perusahaan lain mampu menjamin pemegang hak 

atas merek dan pengrajin batik memperoleh hak-haknya dan menjamin 

produk-produk yang diproduksi tidak ditiru oleh pihak lain. 
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