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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, 

HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) menjadi penting. Permasalah hak milik 

intelektual merupakan suatu permasalahan yang akan terus berkembang 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan 

internasional. Hak kekayaan intelektual adalah sistem yang saat ini melekat 

pada tata kehidupan modern di setiap negara. Bahkan untuk saat ini banyak 

orang berlomba untuk menghasilkan sesuatu yang baru bagi kehidupan 

modern. Seperti halnya aspek-aspek yang lain yang memberikan hal yang baru 

sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Hak intelektual itu 

sendiri dapat dihasilkan dari hasil kerja otak dan rasio manusia.1 

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Right 

adalah hak hukum yang bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para 

pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil 

karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan 

(invensi) di bidang teknologi.
2
 Hak atas kekayaan intelektual secara umum 

dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak 

kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang 

                                                 
1
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ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri 

adalah dalam bidang teknologi.
3
 

Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, 

diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaanya, dan hasil temuannya. 

Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan 

diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaanya tersebut 

muncul di dunia nyata, meskipun ciptaanya tersebut belum dipublikasikan dan 

belum didaftarkan. Sebaliknya, hak kekayaan industri (paten, merek, desain 

industri, rahasia dagang,) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali 

mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil 

disetujui. Berdasarkan asas first-to-file ini, maka pemohon hak tersebut harus 

segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak di 

dahului pihak lain.
4
 

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah 

digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting 

karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang 

atau pun jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran 

karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas dan reputasi barang dan 

jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat 

berharga secara komersial, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti 

hal ini. 

                                                 
3
 Ibid, h. 17 

4
 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), h. 13 
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Di Indonesia sendiri dengan telah mengubah dan menambah Undang-

Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 

kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992, kemudian 

di ubah menjadi Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001, kemudian di ubah 

lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Membuktikan bahwa 

peranan merek sangat penting di negara Indonesia. 

Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

menyebutkan bahwa: merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

berupa gambar, logo,nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 

dimensi, dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih 

unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa  yang diproduksi oleh 

orang ataun perusahaan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

Sedangkan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa 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 sejenis lainnya. 

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan hak merek, 

yaitu hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang 

terdaftar dalam daftar umum merek. Berdasar hak merek tersebut, para pemilik 

merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat 

mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim pihak 

lain.
5
 

                                                 
5
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Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di 

Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai tentang adanya pelanggaran 

terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran terjadi sejak dahulu sampai 

sekarang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu 

produk yang sangat membutuhkan perlindungan hukum terhadap merek adalah 

keripik nenas merek “Sakinah” yang berada di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang, keripik nenas merek “Sakinah” telah mempunyai tempat di hati 

masyarakat sekitar, para pembeli khususnya karena rasa nya yang manis, 

keripiknya yang gurih dan renyah, cocok untuk jadi cemilan sehari-hari atau 

sebagai oleh-oleh khas kabupaten kampar.  

Merek “Sakinah” ini pernah di klaim oleh pihak lain dan memasarkan 

produknya lewat media online, yang mengakibatkan produk keripik nenas 

“Sakinah”  mengalami penurunan dari segi penjualan dan produksinya. 

Seharusnya pemerintah menggalakkan sosialisasi tentang perlindungan 

hukum terhadap jenis merk tersebut, dengan begitu jelaslah oleh pihak 

pemegang merk untuk melakukan upaya-upaya tuntunan hukum. 

Desa Kualu Nenas merupakan desa penghasil nenas, nenas merupakan 

komoditi di desa tersebut, maka tidak heran di Desa Kualu Nenas tersebut 

banyak terdapat sebuah varietas keripik nenas yang berpotensi untuk di 

daftarkan dan dilindungi oleh undang-undang, agar tidak terjadi kesamaan 

merek nantinya.  

Berdasarkan masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap 
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Merek Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  

 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta 

titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang 

diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun 

batasan masalah yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap merek 

keripik nenas di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek keripik nenas di Desa 

Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran merek keripik Nenas di 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek keripik nenas di 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 

b. Untuk mengetahui sanksi jika terjadi perbuatan pelanggaran merek 

keripik Nenas di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. 
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2. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat 

untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu 

hukum lebih khususnya dalam Ilmu Hukum bisnis tentang hak kekayaan 

intelektual. 

3. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya 

ilmiah dalam mengkaji hak kekayaan intelektual. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis,
6
 yaitu penelitian 

terhadap perlindungan hukum terhadap merek keripik nenas berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan sifat penelitian ini adalah 

deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai 

dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, 

dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena masalah ini belum 

pernah di teliti dan layak untuk diteliti dan juga keripik nenas merupakan 

makanan khas Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. 

                                                 
6
 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan koperasi 

dan UMK Kabupaten Kampar bagian perizinan yang berjumlah 10 orang 

dan pengusaha keripik nenas yang berada di Desa Kualu Nenas 

Kecamatan Tambang berjumlah 20 orang dan 16 merk yang terdaftar dan 

memiliki izin di koperasi UMK Kabupaten kampar yang di jadikan bahan 

sampel. Dan dalam penelitian ini kami menggunakan teknik random 

sampling (mengambil sampel secara acak).
7
 Untuk lebih jelasnya populasi 

dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

No Nama Populasi Sampel Persentase 

1 Bagian perizinan Dinas 

Perdagangan koperasi dan 

UMK kabupaten kampar  

10 5 50% 

2 Pengusaha Keripik Nenas di 

Desa Kualu 
20 16 80% 

Jumlah 30 21  
 

4. Sumber data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan melakukan observasi, kuisioner dan wawancara. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-

                                                 
7
 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 67 
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undangan dan data dari instansi terkait yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian.  

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan 

sebenarnya. 

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung 

dengan responden yaitu Dinas Pedagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Kampar. 

c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada 

responden dengan menyediakan alternatif jawabannya. 

d. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian 

ini. 

6. Metode Analisi Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut 

diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari 

data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan 

yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh 

tentang masalah yang diteliti.
8
 

7. Metode Penulisan 

                                                 
8
 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010. 



 

 

 9 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 

b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, 

maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu 

kesatuan yang tak dapat dipisahkan.  

BAB I  PENDAHULUAN  

 Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Di dalam bab ini penulis  memberikan gambaran Umum Kabupaten 

Kampar dan gambaran umum Desa Kualu Nenas. 

BAB III  TINJAUAN TEORITIS 

Terdiri dari teori tentang perlindungan hukum dan teori tentang 

merek. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Terdiri dari perlindungan hukum terhadap merek keripik nenas di 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan sanksi 

terhadap pelanggaran hukum terhadap merek keripik Nenas di Desa 

Kualu Nenas Kecamatan Tambang. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


