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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak 

merek yang dilakukan Distro88 pekanbaru terhadap merek 3second ditinjau 

menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016. Permasalah muncul ketika suatu 

merek dipalsukan oleh pelaku usaha lain untuk mencari keuntungan sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 3 yaitu merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan 

perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

perlindungan hak merek yang dilakukan distro88 pekanbaru terhadap pelanggaran 

hak merek menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016, dan apakah faktor-

faktor penyebab dilanggarnya hak merek tersebut  

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian 

yaitu yang terjadi didalam masyarakat, dimana penelitian ini dilakukan didistro88 

pekanbaru yang terdapat dijalan kartama kecamatan marpoyan damai pekanbaru 

dan outlet 3second yang terletak di jalan HR. Soebrantas pekanbaru. Analisis data 

dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini 

menunjukan bahwa distro88 pekanbaru terbukti telah melakukan pelanggaran hak 

merek, karena mereka menjual barang merek 3second tanpa izin dari pemilik 

merek 3second baik itu melalui lisensi maupun pengalihan hak, sebagaimana 

dimaksud  pasal 41,42 dan 43 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang 

merek dan indikasi geografis. Adapun upaya perlindungan hukum tersebut dapat 

melalui pidana dan perdata  melalui pengadilan niaga. adapun faktor-faktor yang 

menjadi penyebab pelanggaran merek terebut adalah faktor mencari keuntungan 

dan kurangya pengawasan sehingga membuat banyak pelanggaran merek terjadi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak merek (trademark) merupakan bagian dari hak kekayaan 

intelektual dan menjadi kata yang sangat populer serta sering digunakan 

dalam hal mempublikasikan produk, baik melalui media massa seperti surat 

kabar, majalah, tabloid maupun melalui media elektronik seperti televisi, 

radio, dan lain-lain. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

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

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan 

barang atau jasa. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia 

perdagangan barang dan jasa maka tidak heran jika merek memiliki peranan 

yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di 

kalangan masyarakat. Terkenalnya suatu merek dapat lebih memicu tindakan 

pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun skala internasional. 

Pendaftaran hak merek bertujuan untuk mendapatkan perlindungan 

hukum apabila terjadi sengketa ataupun permasalah terhadap hak merek yang 

dilakukan pelaku usaha lainnya. Suatu merek yang telah didaftarkan oleh 

pelaku usaha, berhak untuk menggunakan, memperdagangkan, atau 

memberikan lisensi maupun pengalihan hak kepada pelaku usaha lain. 

Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek 

yang dilindungi untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian 

lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah 
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tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian lisensi memiliki 

banyak variasi, seperti perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada 

penerima lisensi untuk menikmati lisensi produksi atau lisensi untuk 

penjualan saja.1 

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk 

membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai 

tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan 

pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil 

produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.2 Merek 

yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi 

konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya 

kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan 

dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.3 

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek 

melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau 

jasa kepada menteri hukum dan hak azasi manusia. Namun apabila masih 

terikat perjanjian lisensi, penghapusannya dapat dilakukan jika hal tersebut 

disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Penghapusan merek terdaftar 

dapat dilakukan atas prakarsa menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, 

setelah mendapatkan rekomendasi dan komisi banding merek. Komisi 

banding merek memberikan rekomendasi berdasarkan permintaan Menteri 

                                                             
1 Budi Santoso, Hak Kekayaan Intelektual, (Semarang : Pustaka Magister),  h. 138 
2 Wiratmo Dianggoro, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi 

Dunia Bisnis, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), h. 34. 
3 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1997), h. 97. 
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Hukum dan Hak Azasi Manusia. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa 

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dapat dilakukan jika: 

1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya 

dengan indikasi geografis;  

2. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau 

memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya 

tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang 

sudah merupakan tradisi turun temurun 

Pentingnya pemilik merek beriktikad baik ditetapkan sebagai salah satu 

syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum 

mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. 

Adapun alasan yang dapat saya kemukakan disini adalah nilai ekonomis 

merek terkenal (sehingga sering dipalsukan dan hal ini pada gilirannya 

mengurangi pangsa pasar dari pemilik merek terkenal yang sah sehingga 

bertentangan dengan kebijakan untuk mewujudkan persaingan yang sehat 

dalam bisnis atau perdagangan). 

Tindakan pemalsuan merek dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikat 

tidak baik, guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam 

persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur menggunakan merek terdaftar 

milik pihak lain.4 Setiap merek yang didaftarkan akan mendapat perlindungan 

hukum. Perlindungan tersebut berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

                                                             
4R subekti  dan Tjitrosoedibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya 

Paramita, 1978), h. 28. 
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dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan 

itu dapat diperpanjang. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek 

dan Indikasi Geografis pasal 102 : 

”dalam setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa 

dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 undang-undang nomor 20 tahun 2016”.  

 

Adapun bunyi pasal 100 ayat 1 dan 2 yaitu: 

(1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang 

sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain 

untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 

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

dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” 

 

Faktanya, walaupun sudah mendapat perlindungan hukum masih saja 

terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas hak merek tersebut, 

pelanggaran hak merek dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat 3 kategori, yakni:  

1. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar 

lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis penggunaan 

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
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keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan atau jasa sejenis.  

2. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan atau jasa tidak sejenis.  

3. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang terdaftar.  

Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek yang terdaftar 

adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai 

nomor register, sehingga memperoleh perlindungan terhadap hak merek 

tersebut. Sedangkan merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh 

perlindungan hukum dari negara. Karena pelanggaran merek adalah delik 

aduan maka apabila terdapat pihak yang secara sah memiliki merek 

mengadukan maka pihak yang berwenang akan memprosesnya. Proses 

peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada 

pemilik merek atau yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan 

Intelektual (HKI), apabila secara sah dan meyakinkan terdapat pelanggaran 

merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang 

adil. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) 

sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan apabila terbukti 

secara secara sah ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek maka 
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pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi baik pidana atau 

denda sesuai dengan pelangaran yang dilakukan. 

Jadi perlindungan hukum akan diberikan oleh negara hanya kepada 

merek yang terdaftar saja. Sanksi akan dikenakan bagi pelanggar merek  

karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :  

1. Perbuatan melawan hukum,  

2. Adanya kerugian, 

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang 

ditimbulkan,  

4. Adanya kesalahan. 

Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi karena jelas memenuhi 

unsur perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang melawan hukum 

yaitu secara sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak. Selain itu 

menimbulkan kerugian. Pihak pemilik merek dirugikan (secara materiil dan 

non materiil) dengan adanya pelanggaran merek tersebut.  

Jenis perlindungan merek terdaftar, diantaranya: 

1. Perlindungan merek preventif merek terdaftar adalah merek yang 

telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Oleh karena itu merek 

yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. 

2. Perlindungan merek represif merek yang sah atau merek 

yangterdaftar harus mendapat perlindungan represif jika terjadi 

pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar hal ini diatur 
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dalam Pasal 100 sampai 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016. 

Menggunakan nama dan logo perusahaan Sebagai merek dagang. Logo 

merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, 

produk, organisasi, maupun institusi serta merupakan simbol visual yang 

memiliki bentuk yang berasal dari nilai strategis perusahaan yang 

bersangkutan. Logo adalah presentasi, sosok atau penampilan visual yang 

senantiasa dikaitkan dengan organisasi tertentu sebagai bentuk identitas dan 

bagian identitas perusahaan.5 Sebagai bagian identitas perusahaan, logo ibarat 

bagian tubuh yang mampu mengutarakan isi hati produk atau perusahaan. 

Dari sisi pemasaran, logo mempunyai fungsi pembeda produk dengan produk 

lainnya. Proses pendaftaran merek tergolong relatif lama proses pendaftaran 

merek tidak dapat berlangsung dengan cepat. Bila berjalan lancar sesuai 

dengan peraturan maka dalam waktu kurang lebih 14 bulan, merek yang 

memang patut didaftar akan diterima pendaftarannya.6 

 Sebagaimana diketahui bahwa 3second merupakan suatu merek yang 

sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) 

dengan nomor pendaftaran IDM:00408454 yang mana perlindungan dimulai 

pada tanggal 8 Desember 2011 dan nerakhir pada tanggal 8 Desember 2021 

oleh CV. Biensy Fesyenindo yang berkedudukan dijalan Cimincrang No 2B 

Soekarno Hatta, Bandung-Jawabarat.7 Setiap merek yang didaftarkan akan 

                                                             
5 Jefkins Frank, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 367. 
6 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia 

Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 69. 
7Http//Pdki-Indnesia.Dgip.go.id diakses tanggal 13 november 2019 
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mendapat perlindungan  hukum. Perlindungan tersebut berlaku untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan dan 

jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.  

Setelah penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan, 

yaitu dikecamatan kecamatan marpoyan damai peneliti menemukan beberapa 

pelaku usaha yang menjual pakaian dengan merek 3second yang harganya 

jauh lebih murah daripada di showroom atau outlet 3second  lain seperti di  

mall ska pekanbaru dan mall ciputra pekanbaru yang mana pelaku usaha 

tersebut telah menjual merek dagang dari  3second. 

Yang mana dari pihak 3second mengatakan bahwa dipekanbaru hanya 

ada 3 outlet atau tempat dimana produk 3second yang asli  atau original 

diperjualbelikan yaitu di lantai 2 mall ska pekanbaru, di lantai 3 mall ciputra 

pekanbaru dan di jalan HR. Soebrantas pekanbaru, selain dari ketiga tempat 

tersebut kami tidak menjamin keaslian dari merek 3second yang kami 

produksi.8 

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak 

merek adalah untuk mencari keuntungan tanpa meminta izin lisensi kepada 

pemilik merek tersebut perdagangkan dengan keuntungan dari penjualan 

merek tersebut mereka mendapat keuntungan dengan menjual produk dengan 

memakai merek tertentu salah satunya adalah merek 3second oleh karena hal 

tersebut menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang 

                                                             
8 Wawancara dengan bapak M. Ghafar tanggal 17  desember 2020 jam 15.00 wib di outlet 

3second pekanbaru. 
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 “Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan 

Indikasi Geografis (studi kasus distro88 pekanbaru terhadap merek 

3second ).” 

B. Batasan masalalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu 

permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya penulis membatasi 

masalah yang diteliti agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak 

menyimpang dari topik yang dipersoalkan.9 Maka penulis membatasi 

terhadap pelanggaran hak merek yang dilakukan Distro88 Pekanbaru 

terhadap merek 3second berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek yang 

dilakukan distro88 pekanbaru terhadap merek 3second  menurut Undang-

Undang  Nomor 20 Tahun 2016 ? 

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak 

merek yang dilakukan distro88 Pekanbaru terhadap merek 3second 

tersebut? 

 

 

 

                                                             
9Arikunto suharsimi , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 126 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merk 

ditinjau menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 yang dilakukan 

distro88 pekanbaru terhadap merek 3second. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

pelanggaran hak merk tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada 

jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan Hukum UIN Suska Riau.. 

b. Sebagai bahan rekomendasi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan 

dengan permasalahan yang penulis teliti. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang 

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga 

disebut dengan yang terjadi didalam masyarakat.10 Atau dengan kata lain 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau 

kenyataan yang ada dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 

                                                             
10Bambamg Waluyo, Penelitian Hukum Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h. 15 
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pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.11 Jadi, dalam penelitian 

ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis masalah 

penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan 

mengenai pelanggaran hak merek yang dilakukan distro88 pekanbaru 

terhadap merek 3second. Dan apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab 

dilanggarnya hak merek tersebut. 

2. Lokasi penelitian 

Sesuai permasalah yang telah dikemukan, penelitian ini dilakukan di 

gerai resmi 3second yaitu dikota pekanbaru  dan distro88 pekanbaru yang 

terletak di jalan kartama kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru. 

Adapun alasan penulis menetapkan tempat penelitian penulis karna disana 

merupakan tempat penjualan usaha yang dilakukan 3second dan distro88 

pekanbaru mengenai pelanggaran hak merek terhadap merek 3second 

tersebut. 

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk 

melakukan observasi dan wawancara mengenai dilanggarnya hak merk 

yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan distro88 pekanbaru 

terhadap merek 3second. 

 

 

 

                                                             
11Ibid, h. 16 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek 

yang menjadi penelitian.12 Penulis mengambil populasi pada pimpinan 

cabang 3second pekanbaru dan pemilik distro88 pekanbaru. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi atau yang menjadi objek penelitian.13 

 

Tabel 1.1 : Populasi dan Sampel 

Koresponden Populasi Sampel Persentase 

Pimpinan cabang 

brand 3second 

Pekanbaru 

 

3 orang 

 

2 orang 

 

75% 

Pemilik distro88 

pekanbaru 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

100% 

 

4. Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik 

atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud. Adapun 

                                                             
12 Zainuddin ali, Metode Penelitian Hukum,  (jakarta, sinar grafika, 2018),  h.  98 
13Ibid, h.  98 
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jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data 

primer dan sekunder. 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui 

wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian dikelola peneliti. 

b. Data sekunder 

Yaitu data yang doperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam 

bentuk laporan skripsi, kamus ensiklopedia, surat kabar dan 

sebagainya.14 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah Perhatian yang terfokus terhadap kejadian 

ataupun sesuatu tertentu.15 

b. Wawancara 

Interaksi bahasa antara dua orang dalam situasi saling berhadapan 

salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau 

ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat 

dan keyakinannya.16 

c. Studi Kepustakaan 

                                                             
14 Ibid, h. 106 
15 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (jakarta: PT  raja grafindo persada 

2012) , hlm 37 
16 Ibid, h. 50 
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Dalam hal ini penulis mengkaji dari sumber tertulis yang berupa 

dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang 

akan penulis teliti 

6. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif yaitu  setelah data-data terkumpul, data 

tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori atas dasar persamaan jenis dari 

data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan 

yang lain sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang 

masalah yang diperoleh. 

7. Metode penulisan  

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam 

bentuk laporan dengan menggunakan metode: 

a. Deduktif yaitu dengan mengumpukan data-data yang bersifat umum 

untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus. 

b. Induktif yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu 

kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Deskriptif yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan 

menjelaskan kemudian menganalisa. 
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam penelitian ini, 

penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab yaitu :  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian 

serta sistematika penulisan.  

BAB II   GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang letak lokasi tempat penjualan 

produk 3second, profil perusahaan, pengertian distro, sejarah 

berdirinya distro, toko atau tempat penjualan distro88 pekanbaru 

gambaran umum mengenai usaha yang mereka dirikan. 

BAB III   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang, pengertian tentang hak merk, 

pengertian perlindungan hak merk menurut undang-undang 

nomor 20 tahun 2016. Teori mengenai hak merek, teori mengenai 

pengalihan hak dan perizinan lisensi, teori, jangka waktu 

perlindungan hak merek, permohonan pendaftaran merek, 

pemeriksaan kelengkapan pendaftaran merek, waktu penerimaan 

permohonan pendaftaran merek, perubahan dan penarikan 

kembali permohonan pendaftaran merek, pendaftaran merek, 
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prinsip pelanggaran hak merek pengertian distro, sejarah 

perkembangan distro. 

BAB IV    PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang pelanggaran 

hak merek yang penulis teliti merupakan pelanggaran hak merk 

jika ditinjau menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 

tentang hak merek, dan apakah faktor-faktor yang menjadi 

penyebab pelanggaran hak merek tersebut  

BAB V   PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Profil Distro88 Pekanbaru 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Distro88 pekanbaru  

Distro88 merupakan suatu usaha yang yang bergerak dibidang 

fashion didirikan oleh bapak erdiyanto pada bulan februari tahun 2018 

yang terletak di jalan kartama nomor 27 kecamatan marpoyan damai kota 

pekanbaru, usaha tersebut bergerak dibidang fashion atau clothing pakaian 

diantaranya baju, celana, tas, ikat pinggang, dengan berbagai macam 

merek, mulai dari merek dalam negeri sampai dengan merek luar negeri, 

seperti 3second, sepreme, moutley, hurley, thraser , ripcurl, greenlight.17 

Seiring dengan perkembangan fashion yang sangat pesat, distro 

menjadi salah satu usaha yang banyak didirikan salah satunya 

dipekanbaru. 

Produk yang ditawarkan Distro88 pekanbaru merupakan produk 

bermerek dengan kualitas atau mutu produk seperti di bawah ini :   

a. Memiliki bermacam – macam bentuk dan ukuran dengan style yang up 

to date,  

b. Memiliki hasil sablon yang rapi dan tidak mudah luntur, 

c. Harga terjangkau oleh kemampuan konsumen.  

 

 

                                                             
17 Wawancara dengan bapak Erdiyanto, selaku pemilik distro88 pekanbaru tanggal 12 

dessember 2019  jam 19.00 wib  di distro88 pekanbaru 

 

17 



18 

 

 
 

2. Visi Dan Misi Distro88 pekanbaru 

Setiap suatu usaha yang didirikan pasti mempunyai tujuan, untuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka terlebih dahulu menetapkan visi misi 

usahanya. Visi dan misi suatu usaha ditetapkan dalam rangka untuk 

mengarahkan dalam menjalankan usahanya. 

Visi: Mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan 

pelayanan atas kebutuhan dalam bidang fashion yang up todate untuk 

memberikan warna dan gaya dalam kehidupan.  Dan misinya yaitu: 

Memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi 

kepuasaan pelanggan. 

3. Struktur Organisasi Distro88 pekanbaru  

Struktur organisasi merupakan gambaran umum perusahaan secara 

sederhana, struktur organisasi memperlihatkan tingkatan – tingkatan dalam 

suatu organisasi yang memberi perintah, menjalankan, melaksanakan, serta 

siapa yang memutuskan kebijaksanaan dan lain – lain. Struktur organisasi 

perusahaan menggambarkan wadah kegiatan usaha, penempatan orang – 

orang dan pengaturan hubungan kerja.  

Adapun struktur organisasi pada Distro88 pekanbaru adalah sebagai 

berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI DISTRO88 PEKANBARU 

  

         

 

 

 

   Sumber:  wawancara dengan bapak Erdiyanto 

  

Struktur Organisasi Distro88 Tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab pada struktur organisasi Distro88 pekanbaru jalan kartama 

kecamatan marpoyan damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Pemilik/pendiri yaitu orang yang membuka usaha, mengelola, 

penanggung jawab atas jalannya usaha dan yang memimpin bawahan. 

Selain itu pemilik juga memantau dan menerima laporan sebulan sekali 

dari hasil penjualan. 

b. Karyawan, bertugas melayani para pelanggan distro dengan baik dan 

sopan. Mampu bekerja sebagai tim dan mengurangi resiko kecurian 

atau barang hilang.18 

B. Profil merek 3second 

1. Perkembangan merek 3second 

3Second merupakan suatu merek yang telah didaftarkan oleh CV. Bi-

ensi fesyenindo yang bertempak kedudukan dijalan cimincrang no 2b 

soekarno hatta, bandung, jawa barat dengan nomor pendaftaran  

                                                             
18 Wawancara dengan bapak ediyanto, selaku pemilik distro88 pekanbaru tanggal 12 

dessember 2019  jam 19.00 wib  di distro88 pekanbaru 

PEMILIK TOKO 

ERDIYANTO 

KARYAWAN 

BERTI 
KARYAWAN 

ANTO 
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IDMOOO408454 dengan dimulainya tanggal perlindungan pada tanggal 8 

Desember 2011. Dengan kelas 25 yaitu pakaian (clothing), sepatu, topi, tas, 

dompet, sabuk toko, distro, dan manajemen usaha.19 

 3second  mempromosikan produknya melauli iklan ditelevisi, 

majalah, dan menggaet artis sebagai brand ambasador seperti rizki nazar, 

alghazali, ari irham yang mana dengan model yang simple dan elegan 

3Second punya konsep trend  forward teenager streetwear dengan target 

pasar  yaitu remaja dan anak-muda. Selain membuka toko dengan banyak 

cabang 3second juga melebarkan sayap bisnisnya dengan meluncurkan 

website online yaitu www.3second.com  dimana nanti para pelanggan 

dapat membeli dengan cara memesan online melalui website tersebut.20 

Pada tahun  2002, Bi-Ensi Fesyenindo mengubah dan menentukan 

strategi baru dengan menciptakan dan membangun merek ciptaan sendiri 

yaitu 3second. Strategi baru dibuat untuk memenuhi dan menyelaraskan 

strategi perusahaan dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Pada tahun 2004, Bi-Ensi Fesyenindo melanjutkan pengembangannya 

dengan menciptakan merk greenlight, dan kemudian mengeluarkan produk 

moutley pada tahun 2008, dan the famo pada akhir tahun 2009. Dari produk-

produk di atas memiliki gaya yang berbeda dalam setiap desainnya, tetapi 

tetap berada pada garis merah pada budaya remaja dan menjelajahi beberapa 

diantara kehidupan dan membuat nilai lebih bagi yang memakainya. 

                                                             
19 Wawancara dengan bapak Lukman M Hakim  selaku pimpinan cabang  3second 

tanggal  21 desember  2019 pukul 15.00 wib di outlet 3second  pekanbaru 
20 https://marketeers.com/3second-enggan-tutup-toko-justru-perkuat-daya-saing-di-2018/ 

diakses tanggal 15 februari  pukul 13.00 wib 

http://www.3second.com/
https://marketeers.com/3second-enggan-tutup-toko-justru-perkuat-daya-saing-di-2018/
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Saat ini dan di masa yang akan datang, perusahaan bertekad untuk 

mengembangkan 4 merek ini menjadi merk besar dan ternama yang mampu 

melayani pasar Indonesia dan dunia. Bi-Ensi Fesyenindo mengelola 

semuanya dengan cara yang modern dan profesional, juga telah membawa 

keempat jenis produk menghasilkan desain yang tak terhitung jumlahnya 

dan tujuannya adalah untuk menjadikan produk fashion yang terbaik.21  

2. Visi dan Misi Perusahaan Merek 3Second 

Visi dari perusahaan ini yaitu: menjadi perusahaan penyedia fashion 

yang terdepan dalam kepuasan pelanggan untuk melayani pasar Indonesia 

dan dunia. Kemudian misinya berupa: memproduksi, memasok dan menjual 

barang langsung produk fashion kepada pasar. Sasaran untuk kepuasan 

pelanggan, dan karyawan. Dengan memperhatikan lingkungan dan 

peraturan pemerintah. 

CV. Bi-Ensi memiliki industri manufaktur yang memiliki cakupan 

wilayah kerja yang cukup luas, hampir di setiap kota-kota besar yang ada di 

Indonesia dibuat showroom dan street shop untuk menjual berbgai macam 

produk untuk kebutuhan pria dan wanita, khususnya di bidang fashion 

dengan merek 3second sebagai nama toko atau sabuk toko. 

 

 

 

 

                                                             
21 Wawancara dengan bapak M. Lukman  Hakim  selaku pimpinan cabang  3second 

tanggal  21 desember  2019 pukul 15.00 wib di outlet 3second  pekanbaru 
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3. Struktur Kepengurusan 3Second Pekanbaru 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

Sumber : Wawancara dengan bapak Lukman M Hakim 

 

Struktur Organisasi 3second Pekanbaru memiliki Tugas dan 

wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi 3second yang 

terletak di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:   

a. Koordinator Toko : sebagai pimpinan tertinggi dalam dalam suatu 

cabang yang mengatur pemasaran, pengiklanan, sebagai leadership 

dalam suatu cabang 3second. 

b. Koordinator Kasir dan Lapangan : merupakan bawahan dari 

koordinator toko yang  membawahi karyawan memotivasi dan 

mengawasi karyawan mengenai kinerjanya sekaligus tanggung 

KOORDINATOR TOKO 

M.LUKMAN HAKIM 

KOORDINATOR KASIR 

DAN LAPANGAN 

M. GHAFAR 

KARYAWAN 1 KARYAWAN 2 

KARYAWAN 4 

KARYAWAN 10 

KARYAWAN 6 

KARYAWAN 7 

KARYAWAN 3 

KARYAWAN 5 

KARYAWAN 8 

KARYAWAN 11 KARYAWAN 12 



23 

 

 
 

jawab kasir, dan merencakan pemasaran dan mengetahui kondisi 

lapangan yang ada dalam suatu cabang.  

c. Karyawan : yang bertugas untuk melayani pelanggan.22 

4. Pendistribusian Merek 3Second di Bebrapa Showroom Wilayah 

Indonesia 

a. Bandung: Bandung Super Mall, Bandung Indah Plaza, Cihampelas Walk 

b. Jabodetabek: Kelapa Gading Mall 3 Jakarta , Mall Ciputra Jakarta, Pluit 

Village Jakarta, Plaza Atrium Senen Jakarta, Plaza Blok M Jakarta, 

Margo City Mall Depok, Metroplolitan Mall Bekasi, Karawaci Super 

Mall Tangerang 

c. Semarang: Java Super Mal 

d. Surabaya: Tunjungan Plaza II, Delta Plaza 

e. Palembang: PTC Mall 

f. Mataram: Mataram Mall 2 

g. Pekanbaru: Mall CiputraPekanbaru dan Mall Ska 

5. Pendistribusian Merek 3Second di Bebrapa Streetshop Wilayah 

Indonesia 

a. Bandung : Jl. Trunojoyo No. 15, Jl. BuahBatu No.8 

b. Bandar Lampung : Jl. Jend. Sudirman 

c. Purwokerto : Jl. HR Bunyamin No.30 

d. Serang : Jl A. Yani No. 48 

e. Denpasar : Jl. Teuku Umar No. 84 

                                                             
22 Wawancara dengan bapak Lukman M Hakim  selaku pimpinan cabang  3second 

tanggal  21 desember  2019 pukul 15.00 wib di outlet 3second  pekanbaru 
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f. Pangkalpinang : Jl. K.H Abdurrachman Siddik 

g. Yogyakarta : Jl. Raya Seturan No. 8 

h. Jakarta Timur : Jl. Kalimalang Raya Blok N No.12G  

i. Malang : Jl. Soekarno-Hatta Kav. 3 No.3  

j. Blikpapan : Jl. Jend Sudirman No.251 

k. Banjarmasin : Jl. Veteran No. 7 

l. Makassar : Jl. Hertasning No. 6 

m.  Pekanbaru : Jl. HR.Soebrantas 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 https://www.3second.com diakses pada pukul 13.00 wib tanggal 21 januari 2020 

https://www.3second.com/
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Teoritis Tentang Merek 

1. Pengertian Hak Merek 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah  adalah tanda yang 

berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. 

Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang adan 

atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. 

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa merek 

dagang lebih mengarah kepada produk perdagangan berupa barang, 

sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa 

jasa. Merek dagang seperti 3second, teh botol sosro kacang dua kelinci 

sepeda polygon contoh-contoh tergolong merek dagang, sebaliknya, BNI 

taplus, tabungan britama, titipan kilat merupakan merek jasa. 

Disamping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya 

merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha  

tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa contoh 

barang kolektif  jenis ini adalah merek esia yang dimiliki oleh bakrie 
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telecom, yang digunakan untuk produk barang ( telepon esia/wifone 

/wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang). 

Para pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak merek 

yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek 

terdaftar dalam daftar umum pemilik merek dalam jangka waktu tertentu 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin lisensi atau 

izin kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut pemilik merek 

akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan 

usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. 

Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan 

berupa pembayaran royalti.24 

2. Permohonan Pendaftaran Merek 

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam 

bahasa indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan: 

a. Tanggal, bulan dan tahun 

b. Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemohon diajukan melalui 

kuasanya 

c. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur 

warna 

d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam 

hal permohonan diajukan dengan hak prioritas 

                                                             
24 Iswi hariyani,  Prosedur Mengurus Haki yang Benar, (yogyakarta: pustaka yustisia, 

2010),  h. 87-88 



27 

 

 
 

Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang atau 

secara bersama atau badan hukum. Namun dalam permohonan yang secara 

bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon 

dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka25.   

Bagian I: Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Dirjen HKI. 

Dalam rangka pemeriksaan substantif terdapat berbagai langkah yang 

dapat ditempuh: 

a. Dalam hal pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat distetujui 

untuk didaftar atas persetujuan direktur jenderal, permohonan tersebut 

diumumkan dalam berita resmi merek 

b. Sebaliknya, dalam hal pemeriksa melaporkan pemeriksa tidak diterima 

maka diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan 

menyebutkan alasannya 

c. Apabila suatu merek tidak dapat didaftarkanatau ditolak dalam waktu 

paling lama 30 hari pemohon melalui kuasanya menyampaikan 

keberatan atau tanggapan dengan menyebutkan alasan. 

d. Jika keberatan atau tanggapan diterima maka atas persetujuan direktur 

jenderal diumumkan dalam berita resmi merek. 

e. Jika keberatan tidak diterima maka atas perssetujuan direktur jenderal 

ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. 

f. Keputusan penolakan karna pendaftaran tidak diterima atau karna  

keberatan ditolak disampaikan secara tertulis dengan diseertai alasan. 

                                                             
25 Ibid, h. 21-22 
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g. Dalam hal permohonan ditolak maka segala biaya yang dibayarkan 

tidak dapat ditarik kembali. 

Bagian II: permohonan langkah selanjutnya yang dilakukan jenderal 

HKI setelah permohonan disetujui, direktorat jenderal dalam berita resmi 

merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan, dimana 

tanggal mulai diumumkan, pengumuman tersebut dilakukan dengan: 

a. Menempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala 

oleh direktorat jenderal dan/atau. 

b. Menempatkan pada saran khusus dengan mudah serta jelas dapat dilihat 

oleh masyarakat yang disediakan oleh direktorat jenderal. 

Bagian III: Keberatan dan sanggahan. Selama jangka waktu 

pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis 

kepada dirjen atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenakan 

biaya. Disertai bukti bahwa dalam undang-merek tidak dapat ddaftarkan 

atau harus ditolak. Dalam hal terdapat keberatan dari pihak tertentu 

direktorat jenderal dalam waktu paling lama 14 hari mengirimkan salinan 

surat yang berisikan kebertaan tersebut kepada pemohon atau kuasanya  

Bagian IV: Pemeriksaan kembali. Dalam hal keberatan  dan atau 

sanggahan direktorat jenderal menggunakan keberatan atau sanggahan 

tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemerikaan kembali terhadap 

permohonan yang telah selesai diumumkan dalam berita resmi merek. 

Pemeriksaan kembali terhadap permohonan tersebut diselesaikan dalam 

jangka waktu paling lama 2 bulan. Dalam hal pemeriksaan melaporkan 
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hasil pemeriksaan dari laporan diterima maka dirjen HKI memberitahukan 

secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar 

atau ditolak. Dan pemohon dapat melakukan banding Sebaliknya jika 

keberatan ditolak maka direktorat jenderal permohonan dapat disetujui 

untuk didaftar dalam daftar umum merek. 

Dalam hal tidak ada keberatan dari pihat tertentu maka direktorat 

jenderal HKI menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada 

pemohon atau kuasanya dalam waktu 30 hari terhitung sampai berakhirnya 

jangka waktu pengumuman.26 

3. Pemerikaan Kelengkapan  Persyaratan Pendaftaran Merek 

Direktoraat jenderal melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan 

hak merek yaitu persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan 

dalam pasal 11 yang menerangkan bahwa: 

1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan 

persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10. 

2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau 

Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari 

sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar 

kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman 

surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. 

3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan 

kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan 

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas. 

4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena 

adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan 

                                                             
26 Ibid,  h. 39-47 
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manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan 

secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan 

kelengkapan persyaratan dimaksud. 

 

Kemudian dalam pasal 12 dinyatakan: 

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri 

memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya 

bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. 

 

Terkait waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek telah 

disebutkan dalam pasal pasal 13 undang-undang nomor 20 tahun 2016 

tentang hak merek dan indikasi geografis, yaitu: 

1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum 

diberikan Tanggal Penerimaan.  

2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap; 

b. label Merek; dan 

c. bukti pembayaran biaya 

 

4. Pengalihan Hak Merek 

Hak merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. Pewarisan 

b. Wasiat 

c. Hibah 

d. Perjanjian 

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

berlaku. 

Pengalihan atas hak merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada 

Dirjen HKI untuk dicatat dalam daftar umum merek dengan dikenai biaya. 

Permohonan pengalihan hak atas merek harus disertai dokumen yang 
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mendukung antara lain sertifikat merek dan bukti lainnya yang mendukung 

pemilikan hak merek tersebut. Pengalihan atas hak merek terdaftar yang tidak 

dicatatkan dalam berita resmi merek tidak berakibat hukum pada pihak 

ketiga.27 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang  Merek dan Indikasi Geografis.  

Pasal 41 

 

1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a) pewarisan; 

b) wasiat 

c) wakaf 

d) hibah 

e) pejanjian 

f) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang 

memiliki lebih dad satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang 

sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut 

dialihkan kepada pihak yang sama. 

3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. 

4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya. 

5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak 

berakibat hukum pada pihak ketiga. 

7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai biaya. 

8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. 

9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan 

pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

 

 

                                                             
27 Ibid, h. 101-102 
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5. Pemberian Lisensi Merek 

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak 

lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek 

tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang ataupun jasa. Perjanjian 

lisensi berlaku diseluruh wilayah republik Indonesia, kecuali jika 

diperjanjikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu 

perlindungan merek terdaftar  yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib 

dimohonkan pencatatannya pada dirjen HKI dengan dikenai biaya, dan 

akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-

pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. 

Perjanjian lisensi dicatat oleh dirjen HKI dalam daftar umum merek 

dan diumumkan dalam berita resmi merek. Pemilik terdaftar yang telah 

memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau 

memberi liensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali jika diperjanjikan lain. 

Penggunakan merek terdaftar di indonesia oleh penerima lisensi dianggap 

sama dengan pengguna merek tersebut diindonesia oleh pemilik merek. 

Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek 

yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2016.28  

Lihat pasal 42 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek 

dan indikasi geografis. 

Pasal 42  

1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain 

                                                             
28 Ibid,  h. 102 
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untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh 

jenis barang dan/atau jasa. 

2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. 

3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri 

dengan dikenai biaya. 

4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh 

Menteri dan diumumkan dalam berita resmi merek. 

5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada 

pihak ketiga. 

6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung 

maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan 

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang 

menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan 

mengembangkan teknologi. 

 

Pasal 43  

 

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat 

menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga 

untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. 

 

Pasal 44 

 

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan 

Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh 

pemilik Merek. 

 

Pasal 45 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

 

Penerima lisensi yang beritikad baik tetapi merek tersebut 

dibatalkan, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai 

dengan berakhirnya waktu perjanjian lisensi. Penerima ini tidak lagi wajib 

meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, 

melainkan wajib menberikan lisensi kepada pemberi lisensi yang tidak 
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dibatalkan. Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima 

royalti secara sekaligus dari penerimma lisensi, pemberi lisensi wajib 

meyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek 

yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu 

perjanjian lisensi.29 

6. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar 

Merek terdatar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka 

waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu 

perlindungan itu dapat diperpanjang. Pemilik terdaftar setiap kali dapat 

mengajukan perpanjangan perlindungan merek untuk jangka waktu yang 

sama yaitu sepuluh tahun.30 Permohonan perpanjangan sebagaimana 

dimaksud diatas diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya 

dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 

perlindungan merek terdaftar tersebut. Permohonan merek perpanjangan 

disetujui apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 

sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut  

b. Merek atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi 

dan diperdagangkan.  

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa permohonan 

perpanjangan perlindungan hak merek sebagai berikut: 

                                                             
29 Ibid, h. 103 
30 Ahmadi Miru, Hukum Merek, (jakarta: raja grafindo persada, 2005), h. 49 
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a. Permohonan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam 

jangka waktu dua belas bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 

perlindungan hak merek. 

b. Merek yang bersangkutan masih masih digunakan pada barang atau jasa 

sebagaimana disebu dalam sertifikat merek. 

c. Barang atau jasa sebagaimana disebut dalam huruf b masih diproduksi 

atau atau diperdagangkan. 

d. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada 

merek terkenal milik orang lain. 

Apabila permohonan perpanjangan merek diterima, jangka waktu 

perlindungan merek terdaftar tersebut dicatat dalam berita resmi merek 

lalu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek tersebut.31 Lihat 

pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis.  

Pasal 35 

1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun sejak TanggalPenerimaan. 

2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)      

diajukan secara elektronik atau non- elektronik dalam bahasa 

Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 

(enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi 

Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. 

4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar 

tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. 

 

Pasal 36 

                                                             
31 Ibid, h. 54-58 
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Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat 

pernyataan tentang: 

a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 

sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan 

b) barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih 

diproduksi dan/atau diperdagangkan 

 

Pasal 38 

1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang 

perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan 

tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan 

Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 

berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar, 

sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek 

dimaksud. 

2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan 

setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 39 

1) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar dicatat dan 

diumumkan dalam Berita ResmiMerek. 

2) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis 

kepada pemilik Merek atau Kuasanya. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan 

perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

 

Pasal 40 

1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik  

Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk 

dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan 

tersebut. 

2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran 

Merek. 

3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
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4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan 

pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

 

7. Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonnan Pendaftaran 

Merek  

Perubahan atas pendaftaran merek hanya diperbolehkan terhadap 

penggantian nama dan atau alamat pemohon atau kuasanya. Hal ini berarti 

bahwa perubahan terkait dengan substansi merek tidak dimungkinkan, 

tetapi perubahan tersebut hanya meliputi identitas pemohon pendaftaran 

merek tersebut. Undang-Undang Merek memberikan hak kepada pemohon 

untuk membatalkan atau menarik kembali permohonan pendaftaran merek 

tersebut.32 Lihat pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis 

Pasal 18 

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan 

nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya. 

Pasal 19 

1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan 

dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau 

Kuasanya. 

2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan 

surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. 

 

8.  Prinsip pelanggaran hak merek 

 

Pada prinsipnya pelanggaran hak merek dapat dikategorikan dalam 

tiga  area utama, yaitu : 

                                                             
32 Ibid , h. 37-37 
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a) Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan 

mengenai sumber sponsor, afiliasi, atau koneksi 

b) Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial 

tidak dapat dibedakan yang diperyaratkan untuk pemulihan tiga 

kali lipat untuk dari jumlah kerugian sebagaimana yang 

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. 

c) Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal 

terkait atau persamaan yang membingungkan.33 

pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak 

memiliki daya pembeda ( merek identik) disyaratkan pengetahuan 

penggunaan untuk disyaratkan pengetahuan penggunaan untuk dapat 

dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana. 

Pada prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik 

adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan merek. Teori 

pemalsuan (counterfeting) muncul dalam kasus pengiklanan (adversiting), 

pengemasan ulang (repackaging), dan pengkondisian ulang (repair and 

reconditioning).34  

Pelanggaran dilution / persamaan pada mereknya atau keseluruhan 

pada merek terkenal Dalam kasus dilution sebagai perlindungan merek 

terkenal harus ada tiga hal yang harus ditunjukan : 

1) Trademark is well-known or has reputation. ( merek merupakan 

merek terkenal atau memiliki reputasi. 

                                                             
33 Rahmi janed,  Hukum Merek Tradenark Law, ( jakarta: prenamedia group.2015) h. 312 
34 Ibid., h.  316. 
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2) Similarity of trademark but goods and service are dissimiliar. ( 

merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya pada barang 

sejenis dan barang tidak sejenis). 

3) Three is dilution or thranisment or bluring reputation without due 

cause. ( ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan 

pengaburan secara tanpa hak.35 

a. Persamaan bunyi arti atau tampilan  

Terminologi persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang 

disebabkan oleh adanya unsur yang menonjol antara merek yang satu 

dengan merek yang lain, yang menimbulkan kesan adanya persamaan 

baik mengenai bentuk, cara penempatan cara penulisan atau kombinasi 

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau atau 

persamaan arti dalam yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu 

merek dapat dianggap dapat mempuyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes 

dibanding doktrin entires, dalam arti persamaan pada pokonya. 

(similiar).  

Dianggap terwujud apabila merek hampir mirip ( nearly resembles) 

dengan merek orang lain yang didasarkan pada: 

a) Persamaan bunyi 

b) Persamaan arti 

c) Persamaan tampilam.36 

                                                             
35 Ibid., h. 318. 
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B. Konsep Tentang Distro 

1. Pengertian Distro 

Distro adalah singkatan dari distribution store atau distribution 

outlate, merupakan jenis toko diindonesia yang menjual pakaian dan 

aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri. 

Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah (IKM) yang 

sandang dengan merek independen yang dikembangkan kalangan 

muda.  Produk yang dihasilkan oleh distro diusahakan untuk tidak 

diproduksi secara massal, agar mempertahankan sifat eksklusif suatu 

produk dan hasil kerajinan.37 

2. Perkembangan Distro 

Konsep distro berawal pada tahun 1990 pada waktu itu band indie 

menjual merchandise mereka seperti CD/kaset, t-shirt, dan sticker selain di 

tempat mereka melakukan pertunjukan. Bentuk awal distro adalah usaha 

rumahan dan dibuat etalase dan rak untuk menjual t-shirt. 

Komunitas punk dan skateboard yang kemudian juga membuat toko-toko 

kecil untuk menjual pakaian dan aksesori mereka. Kini, industri distro 

sudah berkembang, bahkan dianggap menghasilkan produk-produk yang 

memiliki kualitas ekspor.  Pada tahun 2007 diperkirakan ada sekitar 700 

unit usaha distro di Indonesia, dan 300 diantaranya ada di Bandung. 

Kemudian muncul distro ‘Hoobies’ yang mengkhususkan diri pada 

skateboard serta distro ‘Mossy’ yang khusus menjual t-shirt music 

                                                                                                                                                                       
36 Ibid  h.181 
37Http://wikipedia.com diakses pukul 14.00 wib tanggal 13 januari 2020 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_kecil_dan_menengah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi_massal
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksklusif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/T-shirt
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sticker&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Punk
https://id.wikipedia.org/wiki/Skateboard
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
https://id.wikipedia.org/wiki/2007
http://wikipedia.com/
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kelompok luar negeri. perkembangan selanjutnya adalah pada pertengahan 

tahun 1990 muncul distro yang pertama menjual produk dari musik lokal, 

yaitu ‘Anonim’ dan ‘Riotic’ hingga pada puncaknya  yaitu pada tahun 1996 

sampai dengan tahun 1998  adalah masa dimana distro yang menjual 

produk lokal bermunculan. 

Pada tahun 1996, berdirilah sebuah clothing company bernama ’347′ 

kemudian disusul oleh kehadiran ‘Ouval Research’ pada tahun 

1997  hingga pada tahun 1998  semakin banyak yang bermunculan yaitu 

‘Airplane’, ‘Harder’, ‘No Labels’, ‘Monic’ dan ‘Two Clothes’. Meskipun 

jauh-jauh hari sebelumnya telah banyak merek pakaian/fashion lokal yang 

telah bertebaran, tapi istilah clothing dan distro ini baru dikenal di negeri 

kita ini sewaktu dipopulerkan oleh merek-merek di atas. 

Kemudian distro semakin berkembang menjadi satu kategori 

tersendiri karena adanya soul serta karakter yang mampu membedakan 

mereka dengan yang lain. Di antaranya adalah adanya konsep yang jelas 

dari sisi desain, tidak sekedar menjiplak atau mengambil desain dari luar. 

Kemudian adanya ekslusivitas dari sisi produksi, di mana setiap desain 

untuk satu produk dirilis hanya dalam jumlah terbatas (biasanya antara 50-

150 per desain). Hal inilah yang menjadi salah satu pembeda clothing 

dengan mass produk lain. Selain itu salah satu faktor pembeda lainnya 



42 

 

 
 

adalah kentalnya hubungan antara clothing/distro dengan komunitas lokal 

sebagai roots mereka.38 

Jika perusahaaan clothing adalah perusahaan pembuat kaos, maka 

distro adalah tempat untuk menjual kaos-kaos yang dihasilkan dari 

perusahaan clothing. Distro merupakan kepanjangan atau singkatan 

dari distribution clothing atau distribution outlet. Distro merupakan tempat 

titipan produksi barang. Produksi barang ini diterima dari berbagai macam 

merek perusahaan clothing lokal yang memproduksi sendiri produknya 

seperti kaos, tas, dompet, jaket, dan lain-lain. 

Distro merupakan tempat titipan produksi barang. Produksi barang 

ini diterima dari berbagai macam merek perusahaan clothing lokal yang 

memproduksi sendiri produknya seperti kaos, tas, dompet, jaket, dan lain-

lain. Produksi yang diciptakan distro belum memiliki marketing sendiri, 

sehingga distro membutuhkan vendor clothing company sebagai simbiosis 

mutualismenya dalam hal pemasaran.39 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38http://www.bisnis.pusatkaospolosmurah.com/pengertian-distro-dan-clothing-company/" 

diakses tanggal 18 februari 2019 jam 14.00 wib 
39http://berkaos.com/sejarah-serta-perkembangan-perusahaan-clothing-dan-distro-di-

indonesia/ diakses tanggal  19 februari 2019 14.00 wib 

 

http://www.bisnis.pusatkaospolosmurah.com/pengertian-distro-dan-clothing-company/
https://berkaos.com/sejarah-serta-perkembangan-perusahaan-clothing-dan-distro-di-indonesia/
https://berkaos.com/sejarah-serta-perkembangan-perusahaan-clothing-dan-distro-di-indonesia/
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tentu haruslah diikuti dengan pengajuan gugatan, proses peradilan tersebut 

memakan biaya yang tidak murah48.   

Dari wawancara penulis dengan bapak M Ghafar diatas penulis 

menarik kesimpulan bahwa begitu banyaknya pelaku usaha yang 

melakukan penjualan barang palsu membuat pemilik merek enggan untuk 

melanjutkan untuk memparjanjang kasus ini karena proses peradilan 

tersebut emerlukan biaya yang tidak murah, selain itu pelanggaran merek 

yang merupakan delik aduan menyebabkan harus adanya pengawasan 

extra dari sipemegang merek yang harusnya penegak hukum tidak bersifat 

pasif, keaktifan para pihak tentunya akan dapat meminimalisir dan 

menekan pelanggaran hak merek. 

Dan dari hasil wawancara penulis dengan pemilik Distro88 

pekanbaru yaitu bapak Erdiyanto : 

“ Dari awal kami tidak pernah ditegur maupun di beritahukan bahwa 

uaha kami ini melanggar merek orang lain, jadi kami tetap menjual merek 

tersebut karena dengan menjual merek terkenal lebih diminati oleh 

konsumen”49 

Dari wawancara penulis diatas penulis menyimpulkan bahwa merek 

yang terkenal tentu familiar dikalangan masyarakat sehingga jika 

memalsukan barang-barang dengan merek terkenal tentu akan lebih mudah 

dijual dipasaran. Dengan demikian, semakin lama semakin banyak 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penjual barang palsu. 

                                                             
48Wawancara dengan bapak M Ghafar pada tanggal 18 juni 2020 di Outlet 3Second 

pekanbaru  
49 Wawancara dengan bapak Erdiyanto pada tanggal 18 juni 2020 di Distro88 pekanbaru 
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Jadi menurut penulis pemilik merek dengan masyarakat, 

Disperindag, serta instansi-instansi terkait harus bekerja sama guna 

mempermudah proses pengawasan terhadap merek. Hal ini berguna untuk 

mendeteksi dan melakukan tidakan terhadap pelanggran hak merek, dan 

peran aktif dari aparatur yang tidak hanya menunggu laporan dari pemilik 

merek harusnya sudah diterapkan guna menekan angka pelanggaran 

merek, keaktifan para pihak tentunya akan dapat meminimalisir dan 

menekan pelanggaran hak merek. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa distro88 pekanbaru telah 

melanggar prinsip utama dalam HKI yaitu prinsip perlindungan terhadap 

hak kekayaan intelektual, prinsip perlindungan ekonomi dan moral, dan 

prinsip moralitas, perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek 

yang dilakukan distro88 pekanbaru terhadap merek 3second ini terdapat 

didalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek dan 

indikasi geografis yaitu pasal 100 dan 102. Dan dapat  melalui gugatan 

melalui pengadilan niaga sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 dan 84 

undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek  dan indikasi 

geografis.  

2. Faktor yang menyebabkan pelanggaran hak merek yang dilakukan 

distro88 pekanbaru terhadap merek 3second adalah untuk mencari 

keuntungan dengan menjual produk merek 3second. Mereka menjual 

produk merek 3second tanpa meminta izin sebagai mana ditentukan 

didalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi 

geografis pasal 41 dan pasal 42. selain itu merek 3second merupakan 

merek terkenal dan banyak diminati oleh konsumen, dengan citra merek 

tersebut pelaku usaha seperti distro88 melakukan hal tersebut untuk 

mencari keuntungan. 
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Selain dari pemilik merek Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

memiliki peranan yang sangat penting selaku lembaga pengawas 

perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru  juga 

memiliki peran dalam perlindungan hukum pelanggaran hak merek 

khususnya dikota pekanbaru 

Pada prinsipnya pelaku usaha membuka usaha untuk mencari 

keuntungan namun banyak pelaku usaha yang memanfaatkan celah yang 

ada untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kerugian dari pelaku 

usaha lain. Hal ini tidak saja merugikan pemilik merek secara ekonomis, 

namun juga menimbulkan kekeliruan dan kebingungan bagi konsumen 

untuk membeli produk tersebut, yang mana konsumen bermaksud 

membeli produk yang asli namun membeli produk palsu.  

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap perlindungan hukum 

terhadap pelanggaran hak merek terebut dalah sebagai berikut: 

1. Kedepan diharapkan pelaku usaha dalam membuka usaha memperhatikan 

peraturan yang berlaku sehingga  tidak ada yang pihak yang dirugikan, 

dalam hal ini distro88 pekanbaru menjual produk merek 3second harus 

meminta izin dari pemilik merek baik itu melalui pengalihan hak maupun 

lisensi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 dan 42 undang-nomor 20 

tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. 

2. Pelaku usaha dalam hal ini distro88 pekanbaru dalam melakukan usaha 

untuk mencari keuntungan haruslah dengan jujur dan memperhatikan 
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kepentingan para pihak yang dirugikan baik itu pemilik merek yang telah 

mendaftarkan mereknya, para pemilik merek harus bekerja bekerja sama 

dengan masyarakat, Disperindag, maupun instansi lain yang terkait dalam 

mengawasi pelanggaran merek Hal ini berguna untuk mendeteksi dan 

melakukan tidakan terhadap pelanggran hak merek, dan peran aktif dari 

aparatur yang tidak hanya menunggu laporan dari pemilik merek harusnya 

sudah diterapkan guna menekan angka pelanggaran merek. 
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