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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan 

sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang 

dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul 

mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia 

periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas 

atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat 

menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya 

merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal 

bahkan bernilai.
1
 Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli 

produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek 

tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi 

merek tersebut.
2
 

Bahwa merek sendiri merupakan tanda pengenal yang membedakan 

milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak 

dengan memberi tanda cap pada punggung sapi. Tanda pengenal itu dibuat 

pelaku bisnis atau perusahaan yang bertujuan untuk membedakan barang atau 

jasa yang diproduksi. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai 
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hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.
3
 

Namun kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau 

sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek 

tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak 

cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo tertentu didaftarkan sebagai merek oleh 

seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta. 

Berdasarkan konsideran dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada era perdagangan global seperti 

sekarang ini, peranan pendaftaran merek disini sangat penting dalam menjaga 

persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta perlindungan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan industri dalam negeri. Kesadaran 

pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari bagi 

kebanyakan pengusaha, namun sampai saat ini masyarakat masih kurang 

menyadari akan hal tersebut oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil kurang 

menyadari pentingnya mendaftarkan merek yang mereka hasilkan. Padahal 

dengan mendaftarkan hak merek atas produknya dapat memberikan kepastian 

hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendapatkan perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan 

peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual, tepatnya pada merek.  

Pengusaha mikro-kecil pada umumnya sudah sadar membuat nama 

usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Ditjen HKI 
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sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan terhadap produk 

usahanya. Banyak kejadian, setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para 

pesaing begitu mudah membajak nama usahanya sehingga mereka 

mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan guagatan ke Pengadilan 

Niaga akibat mereknya belum terdaftar di Ditjen HKI. Ditambah lagi dalam 

hal kepemilikkan hak merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama (first to-

file) sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, itulah yang 

berpeluang memiliki merek tersebut
4
. 

Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis : 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” 

 

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek tepatnya logo, 

semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan plagiasi. 

Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan 

asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan dari praktek-praktek 

peniruan produk. Logo sendiri merupakan salah satu produk atau sesuatu hal 
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yang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

dimana banyak kasus yang beredar terkait dengan peniruan daripada bentuk 

logo atau tulisan yang ada di dalam logo itu sendiri. Hal ini dikarenakan logo 

menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan produk yang 

dihasilkan. Merek yang sudah memiliki nama dan banyak diketahui oleh 

orang banyak seringkali memiliki peminat yang tidak sedikit. Seringkali juga 

ada beberapa orang yang dengan sengaja menggunakan merek logo tersebut 

demi mengambil keuntungan tersendiri. Seharusnya jika ingin mengambil 

hak ekonomi dari suatu merek, haruslah melakukan perjanjian lisensi dengan 

yang mempunyai merek logo tersebut.  

Perlindungan hukum terhadap merek pun dari tahun ke tahun ruang 

lingkupnya selalu meluas, dapat dibuktikan pada regulasi di Indonesia di 

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

yang memasukan suara dan hologram kedalam definisi merek itu sendiri. 

Fakta ini menunjukkan bahwa definisi merek terus mengalami perkembangan 

dan perubahan dengan bersandar pada semakin meningkatnya kebutuhan 

perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku 

usaha.  

Jika pada akhirnya para pelaku usaha yang telah mempunyai merek 

logo sendiri tidak mendaftarkan logonya kepada instansi yang berwenang, 

maka merek logo produk yang dihasilkan tidak akan berkembang dengan 

baik. Akan terjadi kemacetan dalam perkembangan, selain itu tidak adanya 

kepastian secara hukum terhadap merek tersebut jika disebarluaskan dan telah 
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dikenal banyak orang. Mudah sekali dalam memakai logo mengambil desain 

maupun nama dari produk orang lain. Untuk menuntut ke arah jalur hukum 

pun akan menemui banyak kendala jika pemilik dari logo tersebut tidak 

mendaftarkan pada Ditjen HKI.   

Terdapat 2 (dua) tipe untuk dapat mendaftarkan hak merek terhadap 

logo, yaitu logo mark dan logo type. Logo type  itu hanya logo yang 

berbentuk tulisan. Sedangkan logo mark adalah logo yang ada tulisan dan 

sekaligus ada gambar tertentu.
5
  Dikarenakan logo merupakan hal yang pokok 

dalam proses perkembangan produk pelaku usaha, diperlukan bentuk 

perlindungan hukum agar pelaku usaha segera mendaftarkan merek logonya 

pada Ditjen HKI. 

Sesuai latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK 

MEREK TERHADAP LOGO STUDI KASUS PADA RESTORAN 

DKATS FUSION BENTO SOLO”. 

 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah  

1. Pembatasan Masalah 

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan yang sedang diteliti 

oleh penulis, maka penulis mengerucutkan ruang lingkup permasalahan, 

yakni pada perlindungan hukum hak merek terhadap logo Restoran Dkats 

Fusion Bento Solo, khususnya bagaimana cara memperoleh perlindungan 
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hukum tersebut dan kemudian penulis juga akan memberikan penjelasan 

terkait dengan keuntungan dan kerugian  pada merek yang didaftarkan 

dengan yang tidak didaftarkan. 

 

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum terhadap Hak 

Merek logo pada restoran Dkats Fusion Bento Solo? 

b. Bagaimana keuntungan dan kerugian terhadap logo yang didaftarkan 

dengan logo yang tidak didaftarkan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan memahami tahap-tahap yang harus dilalui agar 

memperoleh perlindungan hukum atas hak merek terhadap logo 

restoran Dkats Fusion Bento Solo yang telah didaftarkan. 

b. Untuk mengetahui dan memahami baik itu keuntungan maupun 

kerugian terhadap hak merek logo yang didaftarkan dengan logo yang 

tidak didaftarkan. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini agar supaya penulis dapat 

mengimplementasikan ilmu dan teori hukum penulis agar dapat 
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memberikan sumbangsih khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

masyarakat. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang dibuat oleh penulis agar supaya 

mendapatkan alur pemikiran yang runtut dan tidak keluar dari pokok 

pembahasan dalam memecahkan suatu permasalahan ini. Perlindungan  

hukum HAKI sangat diperlukan agar para pelaku HAKI (pencipta, inovator, 

pendesain) tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual 

sebanyak-banyaknya bagi kemajuan peradaban umat manusia.
6
 Kemajuan 

peradaban akan berdampak baik pada kemajuan dan keberlangsungan negara 

Indonesia dalam mengapresiasi dan menjaga produk-produk yang dibuat oleh 

anak negeri. Hak merek atas logo merupakan bagian dari HKI yang masuk 

dalam hak kekayaan industri. Perlindungan hukum terhadap merek adalah 

asas konstitutif, artinya hak atas merek hanya akan diberikan jika seseorang 

sudah mendaftarkan mereknya. Ini yang berbeda dengan hak cipta yang 

memakai asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat 

ciptaan sudah jadi wujudnya tanpa harus mendaftarkannya.
7
 Ada beberapa 

tahap dalam bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum atas hak 

merek terhadap logo tersebut. Tahap-tahap ini pun telah diatur didalam 
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ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.  

Perlindungan hukum terhadap  merek juga mencerminkan tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk dengan 

merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga banyak mendatangkan 

keuntungan finansial bagi pemilik usaha
8
. Ada 3 hal alasan perlindungan 

hukum atas hak merek itu dibutuhkan, antara lain: 

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu 

merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek. 

2. Untuk mecegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak 

merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak 

yang berhak. 

3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih 

terdorong dalam membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha 

mereka.
9
 

Kerangka pemikiran yang dibangun oleh penulis juga 

mengidentifikasi adanya efektivitas hukum jika para pemilik merek 

mendaftarkan mereknya ke Ditjen HKI untuk mendapatkan perlindungan atas 

hak merek. Akan timbul persaingan usaha yang baik jika para pemilik merek 

telah mendapatkan kepastian hukum. Sebuah merek yang didaftarkan ke 

Ditjen HKI banyak memiliki keuntungan bagi pemilik merek itu sendiri. 
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Negara akan mengapresiasi dan pasti memberikan hak eksklusif kepada 

pemilik merek.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak 

ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran yang bertujuan 

untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.
10

 Dalam penelitian 

ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian untuk 

menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang keadaan 

atau gejala lain.
11

 Dalam penelitian ini penulis akan berusaha dalam 

mendeskripsikan terkait dengan perlindungan hukum atas hak merek 

terhadap logo restoran Dkats Fusion Bento Solo. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 

yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ketentuan ilmu yuridis, 

namun bukan mengkaji pada aturan pada peraturan perundang-undangan. 

Jenis penelitian yuridis empiris ini dipilih penulis karena permasalahan 

yang sedang dibahas berkaitan dengan aturan pada Hak Kekayaan 
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Intelektual, tepatnya Hak Merek. Kemudian penulis menghubungkannya 

dengan perlindungan hukum atas hak merek terhadap logo Restoran 

Dkats Fusion Bento Solo. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi dalam melakukan penelitian ini penulis memilih tempat di 

Restoran Dkats Fusion Bento Solo. 

4. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan 

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 

peneliti.
12

 Dalam hal ini penulis mengambil dan memperoleh data 

primer dari wawancara pribadi dan langsung melakukan observasi ke 

Restoran Dkats Fusion Bento Solo. 

b. Data Sekunder                                                                                                                                                                      

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi, dan peraturan perundang-undangan
13

. Ada beberapa data 

sekunder yang dipakai penulis, antara lain: 
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1. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 

Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Ialah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait 

dengan objek penelitian penulis. 

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Tinjauan Kepustakaan  

Data kepustakaan yang diperoleh oleh penulis ini dimabil 

melalui penelitian secara kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dan publikasi. 

b. Penelitian Lapangan 

Data penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan 

data di lapangan adalah dengan langsung mengambil data-data 

dan/atau informasi dari wawancara terhadap pemilik usaha Restoran 

Dkats Fusion Bento Solo sekaligus pemilik hak merek atas logo 

restoran tersebut. Dengan begitu akan didapatkan data yang riil dan 

akurat. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis 

kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif 
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untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 

menjadi khusus atau individual.
14

 

 

F. Sistematika Skripsi 

Guna mempermudah dan mengetahui terkait permasalahan yang 

sedang dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan sistematika 

penulisan skripsi sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan, yang mengulas terkait latar belakang masalah, 

pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 Bab II Tinjauan Pustaka, yang mengulas terkait tinjauan umum hak 

kekayaan intelektual dan merek, tinjauan umum cara memperoleh 

perlindungan hukum atas hak merek tepatnya logo, dan tinjauan umum 

keuntungan dan kerugian terhadap hak merek yang didaftarkan dengan yang 

tidak didaftarkan. 

 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mengulas terkait 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara tentang 

perlindungan hukum atas hak merek terhadap logo pada Restoran Dkats 

Fusion Bento Solo.  

 Bab IV Penutup, yang mengulas terkait kesimpulan yang diambil  

dari hasil penelitian dan juga pembahasan kemudian berisikan saran untuk 

pembaca setelah membaca skripsi ini. 
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