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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin majunya zaman, ilmu dan teknologi berkembang dengan 

begitu pesat sehingga berdampak bagi tatanan kehidupan masyarakat dan 

menimbulkan dampak yang begitu signifikan bagi kegiatan ekonomi baik 

ekonomi nasional maupun ekonomi internasional. Selain itu peningkatan taraf 

hidup bagi masyarakat serta pembangunan nasional yang berhakikat 

pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat indonesia sangat di 

pengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi. Semakin majunya ilmu 

teknologi berpengaruh besar terhadap perkermbangan dunia industri dan 

perdagangan. Ketatnya persaingan dunia industri dan perdagangan baik 

industri tingkat nasional maupun tingkat internasional merupakan salah satu 

bukti dari kemajuan ilmu teknologi. Persaingan dan perebutan pasar yang 

terjadi saat ini kerap kali di lakukan dengan cara yang tidak sehat, tidak 

simpatik serta tidak adanya nilai-nilai etis di dalam perdagangan. Apabila 

tidak ada keseimbangan dengan masalah kepastian, perlindungan dan 

penegakan hukum maka akan menimbulkan dampak buruk bagi ekonomi 

negara.1 

Kekayaan Intelektual merupakan suatu karya bidang industri barang 

dan jasa yang timbul karena adanya kekayaan dari segala hasil produksi 

kecerdasan daya pikir. Hak Kekayaan Intelektual di berikan kepada orang 

 
1 Meri Heltati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang  Hak Merek Terdaftar Terhadap 

Pelanggaran Merek”, Jurnal Warta Dharmawangsa, Nomor 56 Tahun MMXVIII (April 2018), hal 

01. 
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yang mampu menghasilkan kekayaan intelektual. Hanya orang-orang tertentu 

saja yang dapat dan mampu menjalankan otak (rasio, nalar, intelektual) 

dengan maksimal, dengan adanya hal tersebut maka tidak semua orang dapat 

menciptakan Hak Kekayaan Intelektual. Itu merupakan sebab mengapa hasil 

kerja otak yang menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang 

eksklusif. Hak Kekayaan Intelektual perlu di lindungi oleh karena sifatnya 

yang eksklusif tersebut.2  

Hak Atas Kekayaan Intelektual (intelectual property rights) merupakan  

hak ekonomis yang di berikan hukum terhadap seorang pencipta atau penemu 

suatu hasil karya dari adanya kemampuan intelektual manusia. Kekayaan 

Intelektual adalah suatu kreasi fikiran yang berupa : sastra, simbol, seni, 

invensi, nama, desain dan gambar yang di pakai dalam industri perdagangan. 

Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki beberapa cabang yaitu :  

a. Hak Cipta. 

b. Merek.  

c. Desain Industri. 

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

e. Paten. 

f. Rahasia Dagang. 

g. Varietas Tanaman.3 

Di negara indonesia peraturan tentang merek sudah ada sejak zaman 

kolonial Belanda, pada masa itu berlaku Relgemen Industriele Eigendom 

 
2 Nadya Valery & Edbert Selighsan Horman, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal 

Christian Dior Di Tinjau Dari Konsep Trandenmark Dilution”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, 

Nomor 2 Tahun MMXIX (Maret, 2019), hal 232. 
3 Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, hal.1-7. 
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(RIE) yang termuat di dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1912 No. 214, yang 

menjadi tumpuan peraturan mengenai merek. Peraturan tersebut terus berlaku 

hingga negara indonesia merdeka yang tertuang dalam Pasal II aturan 

Peralihan UUD 1945. Peraturan tersebut terus berlaku hingga pada tahun 1961 

muncul Undang-Undang tentang merek menggantikan peraturan yang 

sebelumnya yaitu Udang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek 

Perusahaan dan Merek perniagaan yang disahkan pada 11 Oktober 1961. Pada 

tahun 1992 lahir Undang-Undang tentang merek yakni Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992, kemudian pada tahun 1997 diperbarui dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan pada tahun 2001 muncul 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada saat ini 

peraturan mengenai merek yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.4 

Suatu nama atau simbol sangat di perdulikan bagi setiap orang dan 

organisasi perusahaan dalam menjalankan bisnis serta pemasaran barang dan 

jasa. Asal barang dan jasa dapat di ketahui dengan adanya simbol-simbol 

tersebut dan mengetahui perusahaan komersial mana yang berkecimpung 

dalam bidang penyediaan barang dan jasa. Di dalam kegiatan perdagangan 

nama dan simbol di kenal sebagai merek.  

Merek meruapakan suatu tanda untuk mengetahui dari mana barang 

dan jasa itu berasal. Ujung tombak dari perdagangan adalah merek itu sendiri. 

Jaminan akan kualitas atas suatu barang dan jasa yang di hasilkan dapat di 

 
4  Rakhmita Desmayanti, “Tinjauan Umum Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut 

Prespektif Hukum Di Indonesia”. Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6,  Nomor 1 Tahun MMXVIII 

(April, 2018), hal 1-2. 
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jaga oleh pengusaha dengan adanya merek, merek juga berfungsi untuk 

meminimalisir adanya kecurangan yang di lakukan oleh pihak lain yang 

mempunyai itikad tidak baik dengan tujuan meniru dan menumpangi reputasi 

merek aslinya.5 Di dalam kehidupan bermasyarakat merek dapat di jadikan 

sebagai tolak ukur pandangan bahwa apabila seseorang menggunakan merek 

terkenal maka harga diri mereka akan lebih tinggi sehingga dari merek pada 

suatu barang atau jasa dapat di ketahui apakah produk yang di gunakan 

tersebut berkualitas atau tidak. 

Pakaian merupakan salah satu penampilan bagi tubuh manusia. 

Pernyataan yang kuat mengenai status, gender dan kelas dapat tercermin dari 

pakaian yang di kenakan oleh setiap manusia. Pakaian yang di gunakan dapat 

pula mencerminkan identitas-identitas sosial pemakainya. Pada awalnya 

pakaian hanya memiliki fungsi sebagai sarana pelindung bagi tubuh dari sinar 

matahari dan dinginya malam. Tetapi seiring berjalanya waktu dan semakin 

berkembangnya zaman mengakibatkan perubahan fungsi dari pakaian, pakaian 

bukan hanya sekedar pelindung bagi tubuh akan tetapi juga mempunyai fungsi 

sosial. Dapat di katakan pula bahwa pakaian merupakan suatu ekspresi 

kebudayaan manusia. Pakaian memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu perkembangan zaman 

sangat mempengaruhi perubahan gaya pakaian yang di kenakan atau biasa di 

 
5 Rahmi Janed, 2015, Hukum Merek (Trandenmark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Intergrasi 

Ekonomi, Jakarta: Prenandamedia Group, hal. 3. 



5 

 

 
 

sebut dengan mode. Mode yang di gunakan oleh setiap orang dapat 

mengindikasikan selera berpakaian setiap orang.6 

Semakin majunya zaman menimbulkan konsumen mempunyai rasa 

ingin memiliki produk-produk fashion terbaru, akibatnya keluarlah produk-

produk fashion tiruan yang menimbulkan masalah dalam kaitanya dengan Hak 

Kekayaan Intelektual yaitu mengenai pelanggaran merek. Permasalahan ini 

timbul juga disertai dengan adanya kemajuan teknologi, dan dengan adanya 

peningkatan produk yang mempunyai nilai jual bagus untuk di lakukan 

peniruan. Barang tiruan lebih di minati oleh masyarakat dengan berbagai 

macam alasan salah satunya adalah terjangkaunya harga produk tiruan jika 

dibandingkan dengan barang aslinya. Produk tiruan yang di perjual belikan 

tentu saja menimbulkan permasalahan ekonomi. Masyarakat lebih memilih 

produk tiruan dengan berbagai alasan serta pertimbangan, mereka tidak 

memperdulikan walaupun itu menyebabkan pertentangan di khalayak umum. 

Di negara Indonesia sendiri hal tersebut di anggap lumrah atau biasa terjadi, 

dapat di lihat dari adanya jual beli produk-produk tiruan yang biasa terjadi saat 

ini.7 

Adanya peniruan-peniruan merek pakaian terkenal oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab tentu saja secara tidak langsung dapat merugikan 

berbagai pihak. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tentu saja akan memilih 

membeli pakaian yang lebih murah dengan merek yang bagus walaupun tidak 

 
6  Muhammad Misbahuddin & Abdah Munfaridatus Sholihah, “Pakaian Sebagai Penanda: 

Kontruksi Dengan  Identitas Budaya Dan Gaya Hidup Masyarakat Jawa (2000-2016)”, Jurnal 

Studi Agama, Vol. 6, Nomor 2 Tahun MMXVIII (Desember, 2018), hal. 114. 
7 Ayu Oktavia Sari & Suci Rahma Nio, “ Hubungan Antara Citra Diri Dengan Intensi Membeli 

Produk Fashion Tiruan (KW) Pada Remaja Putri”, Jurnal Riset Psikologi, Nomor 3 Tahun 

MMXIX (2019), hal. 1-2. 
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terjamin kualitasnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik 

untuk meneliti karena di negara indonesia sendiri saat ini dapat dengan mudah 

di jumpai produk-produk tiruan yang meniru produk terdaftar. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang merek yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK 

PRODUK PAKAIAN BRAND TERKENAL DI TINJAU DARI UU NO 20 

TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, untuk 

mempermudah mengetahui dan memahami permasalahan yang di teliti, maka 

berikut ini perumusan masalah yang penulis buat: 

1. Bagaimana kesadaran hukum para konsumen terhadap merek pakaian 

palsu atau produk tiruan? 

2. Bagaimana pendapat konsumen produk pakaian original yang di rugikan 

tentang upaya untuk mencegah peredaran produk pakaian dengan merek 

Palsu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui selera masyarkat lebih memilih produk pakaian yang 

murah akan tetapi palsu atau memilih barang yang asli dengan kualitas 

yang lebih bagus. 

2. Untuk menjelaskan apa saja upaya yang dapat di lakukan dalam rangka 

penyelesaian permasalahan peniruan merek. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Harapan penulis adalah mendapatkan ilmu dan wawasan terkait dengan 

pola fikir masyarakat yang gemar memakai produk yang berkualitas 

original atau tiruan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini sangat berguna khususnya bagi masyarakat 

umum dan produsen barang dan jasa yang mempunyai usaha yang 

berkaitan dengan merek serta dapat memahami bagaimana cara 

menyelesaikan masalah-masalah peniruan merek. 

E. Kerangka Pemikiran 

Merek dalam suatu produk barang dan jasa memiliki peran yang sangat 

penting dalam dunia perdagangan karena merek menjadikan identitas suatu 

produk dan dapat menjadikan pembeda dengan produk yang lain. Sehingga 

dengan kita mengetahui merek atas suatu produk barang dan jasa kita dapat 

mengetahui apakah produk tersebut berkualitas atau tidak.  

Berikut ini penulis memberikan kerangka pemikirian yang singkat 

dengan berupa bagan agar dapat dengan mudah di fahami, yaitu sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yang merupakan suatu penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk menggambarkan sesuatu hal di dalam suatu daerah.8 Dari 

menggunakan jenis penelitian tersebut maka penulis dapat menemukan 

apa upaya hukum yang dapat di lakukan terhadap fenomena pelanggaran 

yang terjadi yang di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif-empiris, merupakan penggabungan antara unsur 

hukum normatif yang kemudian di dukung dengan adanya data dari unsur 

empiris.9  

3. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di daerah Kecamatan Sine 

Kabupaten Ngawi, pengambilan lokasi tersebut karena terdapat banyak 

konsumen pemakai produk pakaian palsu dan penulis dapat dengan mudah 

menemukan sumber data yang di gunakan dalam penelitian.  

Selain itu dengan mengambil lokasi penelitian pada daerah tersebut 

juga dapat mempermudah penulis sebab wilayanhnya  mudah di jangkau 

 
8  Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan,  Vol. V, Nomor 3Tahun MMVI (Maret, 2006), hal. 88. 
9  idtesis.com, 21 januari 2013, dalam https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-

normatif/, di akses tanggal 18 april 2021 jam 10:30 WIB. 

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/


10 

 

 
 

oleh penulis untuk mendapatkan data dengan mewawancarai para 

konsumen. 

4. Sumber Data 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang di peroleh dengan melihat fakta-fakta yang terjadi 

di lapangan dan wawancara dengan para konsumen. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang di peroleh dari bahan hukum, dokumen resmi, 

catatan ilmiah, Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang 

terkait dengan penelitian yang di teliti oleh penulis.10 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Merupakan pengumpulan data antara peneliti dengan responden atau 

orang yang akan di teliti dengan langsung bertatap muka di dalam 

proses mendapatkan informasi yang di perlukan penulis.11 

b. Studi Kepustakaan 

Dari hal ini penulis melakukan pengkajian yang berasal dari sumber 

tertulis yaitu dapat berupa dokumen ataupun surat-surat yang ada 

kaitanya dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis. 

Penulis menyusun semua bahan yang telah di kumpulkan kemudian 

penulis menjadikan bahan penelitianya menjadi karya ilmiah hukum 

 
10 Rachmad Baro, 2017, Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum, Makassar: Indonesia 

Prime, hal, 119. 
11 Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal 

Ilmu Budaya, Vol. II, Nomor 2 Tahun MMXV (Februari, 2015), hal. 71. 
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yang dapat memberikan penjelasan dan jawaban terhadap rumusan 

masalah yang telah penulis buat. 

6. Metode Analisis Data  

Metode yang di gunakan dalam menganalisis data penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum dan materi-materi yang 

di dapatkan kemudian di amati dan di analisis muatanya sehingga dapat di 

ketauhi kesesuaianya dengan norma yang berlaku dan pengajuan gagasan 

normatif yang baru. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam penelitian ini maka 

penulis mengklasifikasikan penelitian ini menjadi beberapa sub bab yakni : 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum Merek, Merek 

Terkenal, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Pelanggaran Merek. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yang di peroleh dari lapangan yang akan di hubungkan 

dengan realita yang terjadi di lapangan serta hasil data dari 

kepustakaan mengenai perlindungan merek produk pakaian terdaftar 

dan upaya apa saja yang di gunakan dalam menghadapi dan 
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menanggulangi produk pakaian tiruan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

BAB IV PENUTUP 

Merupakan bab yang berisikan Kesimpulan serta Saran yang terkait 

dengan hasil penelitian oleh penulis. 

 

 

 

 


