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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Right saat 

ini kian menjadi perbincangan dunia khususnya di bagian Negara Industri maju 

karena sampai saat ini sudah banyak melakukan Ekspor produk industri kreatif di 

bidang HAKI. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat 

ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas 

intelektual tersebut, yang dapat berupa hasil karya di bidang ilmu keterampilan, 

pengetahuan, seni dan tulisan, juga hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.1  

Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat digolongkan ke 

dalam 2 (dua) jenis utama, yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. 

Ruangplingkup Hak Ciptanadalah karya cipta dalambbidang ilmu pengetahuan, 

senindan sastra. Sedangkan lingkupaHak Kekayaan Industriiadalah dalam bidang 

teknologi.2 HAKI telah menjadi perhatian dunia, bahkan Indonesia sebagai Negara 

hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 telah turut serta dalam perjanjian Internasional untuk memberikan 

perlindungan yang berkaitan dengan HAKI.3  

 

                                                           
1 Iswi Hariyanti, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, 

hlm.16. 
2 Ibid, hlm.17. 
3 Ibid, hlm. 6. 
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Di Indonesia ada beberapa perkembangan Undang-Undang HAKI 

diantaranya: 

1. Undang-Undang No.m12 Tahun 1997 tentang Perubahannatas Undang-

Undang No. 6pTahun 1982ksebagaimana telahhdiubah dengan Undang-

UndanggNo.l7 Tahun 1987 tentangkHak Cipta 

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentangkPerubahan atas Undang-

UndangaNo. 6 Tahun 1989 tentang Paten 

3. Undang-Undang No. 14mTahun 1997 tentang Perubahan atasnUndang-

Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek 

Tetapi masih adanya pertimbangan untuk dilakukan penyempurnaan 

terhadapmUndang-Undangmtentang hak Cipta, Paten, danmMerek yang 

dilahirkan pada Tahun 1997, maka ketiganUndang-Undang tersebut sudah ditinjau 

kembali pada Tahun 2001. Selanjutnyaatelahhdiundangkan: 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001nTentang Paten 

2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

KemudianaPemerintah kembali memperbaharui: 

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014pTentang Hak Cipta 

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 TentangaPaten, 

3. Undang-Undang No.m20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis (UU Merek 2016) mengubah Undang-Undang No.15 Tahun 2001 

(UU Merek 2001).p 

Perlindungan dalam suatu ciptaan akan bersifat otomatis, yang maksudnya 

suatu ciptaan dapat dimiliki secara otomatis oleh Negara mulai saat pertama kali 
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ciptaannya tersebut ada secara nyata, walaupun ciptaannya tersebut belum 

diumumkan dan belum didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Sebaliknya, hak kekayaan industri (Paten, Merek, Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas 

Tanaman) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil 

karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.  

Dalamddunia usaha para Produsennmemberikan tanda atauucitra tersendiri 

padaabarang dan jasaahasil produksi barang mereka yang dikenal dengan sebutan 

Merek, pengertian Merek sendiri bermacam-macam. Sebagian diantaranya yaitu: 

1. Merek adalahhsuatu ciri/tanda yangndapat berbentuk gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasimwarna, atau 

kombinasikdari diatas.4 

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

angka-angka, susunan warna, atau gabungan dari beberapa unsur 

tersebut yang mempunyai daya pembeda dan dipakai dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa.5  

Ruangnlingkup Merek meliputinMerek Dagang dan MereknJasa. Merek 

Dagang lebihhmengarah pada produkkperdagangan yang biasanya ialah barang, 

sedangkan Merek Jasaalebih terikat dengan produkkperdagangan berupa jasa. Di 

samping, Merek Daganggdan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. 

Merek Kolektiffdapat bersumber dari badan usaha tertentu yangnmempunyai 

                                                           
4 Budi Santoso, Pengantar HAKI Dan Audit HAKI Untuk Perusahaan, Pustaka Magister, Semarang, 

2009, hlm.4. 
5 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 

7. 
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produk perdagangan berbentukabarang dan jasa. Di dalamnPasal 2 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek yang berbunyi “Merek yang 

dilindungi terdiri atas tandapberupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 

susunannwarna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ataun3 (tiga) dimensi, suara, 

hologram, atauukombinasi dari 2 (dua) atau lebih. Unsurntersebut untuk 

membedakannbarang dan/atau jasa yanggdiproduksi oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.  

Bagi Produsen, Mereknselain untuk membedakannproduknya dengan 

produk perusahaannlain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra 

perusahaan dalamnpemasaran. Baginkonsumen, Merek selainnmempermudah 

pengindentifikasiannjuga menjadi simbolnharga diri. Masyarakat yang sudah 

terbiasa dengan pilihan barang dari Merek tertentu, cenderung untuk 

menggunakan baranggdengan Merek tersebut seterusnyaadengan berbagai alasan 

sepertihkarena sudah mengenal lama, terpercayaakualitassproduknya, dan lain-

lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.6  

Hukum perdata di Indonesia mengenal asas first-to-file yang pada intinya 

adalah dalam kasus pengakuan hak atas kekayaan intelektual oleh beberapa pihak 

dalam suatu penemuan atau ciptaan yang sama, maka orang/badan hukum yang 

pertama kali mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya kepada instansi yang 

berwenang yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(KEMENKUMHAM), yang pertama mendaftarkan itu lah yang sah secara hukum 

                                                           
6 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78. 
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mendapatkan hak/lisensi tersebut, inilah pentingnya mengapa bagi setiap 

orang/badan hukum yang merasa telah menciptakan sesuatu dalam ruang lingkup 

hak atas kekayaan intelektual harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke 

instansi yang berwenang agar tidak di dahului oleh pihak lain.7 Bersandarkan hak 

tersebut, yang terpenting para pemilik hak atas merek telah dipastikan akan 

memperoleh perlindungan hukum sehingga mampu mengembangkan usahanya 

dengan aman tanpa harus cemas Mereknya dipakai oleh orang lain.8 

Kemudian juga secara otomatis mereka mendapatkan hak ekslusif yaitu 

hak khusus yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas 

intelektual tersebut, yang dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang bukan 

merupakan monopoli terlarang, sebagai persaingan usaha tidak sehat yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

PraktekkMonopoli dan Persaingan Usaha TidakkSehat, melainkan justru 

menjadikan hak yang bersifat khusus/istimewa dalam bentuk memberi 

penghargaan dan motivasi pengembanganndaya intelektual untuk 

sebuahhpersaingan yang baik dan kesejahteraannmasyarakat.9  

 

                                                           
7 Ibid, hlm.19. 
8 Hariyani Iswi, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar, Pustaka 

Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.88. 
9 Prasetyo Hadi Purwandoko, Problematika Perlindungan Merek di Indonesia, 

https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/, Di unduh pada 

Hari Rabu Tanggal, 15 Januari 2020, Pukul 20.30 WIB. 
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Dalam dunia perbisnisan masalah persaingan merupakan sesuatu yang 

lumrah/wajar, persaingan yang muncul tidak akan selalu menimbulkan hal positif 

dikarenakan dilakukan dengan perbuatan curang atau perbuatan tidak jujur.10 

Perdagangan pada dasarnya adalah suatu kegiatan membeli produk dari tempat 

atau pada waktu tertentu dan menjual barang dapat ditempat lain atau pada waktu 

yang lain dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan.11 Dan dengan 

mempertimbangkan hukum, artinya memberikan perlindungan terhadap 

kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang 

beritikad buruk.12 Akhir-akhir ini di Indonesia khususnya di kota Bandung sering 

sekali dijumpai adanya kasus pelanggaran terhadap hak atas Merek. Pelanggaran 

tersebut sudah muncul sejak dahulu sampai sekarang dengan memakai teknologi 

yang lebih canggih dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak beritikad baik, 

dengan cara melakukan memboncengi merek orang lain/surfing dengan bertujuan 

untuk dapat mengendalikan pasar dan menggantungkan kepada keuntungan (profit 

oriented) yang dapat mendatangkan terjadinya persaingan usaha tidak adil dan 

tidak jujur.  

Sebagai contoh fenomena pelanggaran hak atas merek yang saat ini marak 

terjadi di Kota Bandung, khususnya di kawasan Pasar Tegalega, disana banyak 

sekali Produsen yang menjual baju hasil pembajakan atau yang dikenal dengan 

dalam bahasa perclothingan adalah tindakan perilaku Surfing, yang salah satu 

                                                           
10 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar hukum 

Penggunaan dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.56. 
11 Neng Yani Nurhayani, Pengantar Hukum Indonesia, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, hlm. 116. 
12 Hartono, Sri Redjeki, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, CV. Mander Maju, Bandung, 2000, hlm. 

32. 
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korbanya adalah produk-produk dari merek Bloods, banyak pihak disana yan tidak 

bertanggung jawab menjual produk atas nama merek Bloods, dengan nama, design 

logo, bahan dan packaging yang sama dengan barang original atau pemilik hak 

atas merek yang aslinya, belum lagi dijual secara online yang tersedia di beberapa 

platform market place. Tentu saja hal ini dapat menguntungkan si penjual produk 

hasil surfingan itu dengan pendapatan yang fantastis, tanpa memikirkan kerugian 

dan akibat hukum yang di derita pemilik hak atas merek tersebut. 

Salah satu akibat hukumnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dalam Pasal 

83 ayat (1) Pemilik Merekkterdaftar dan/atau penerima lisensi Merekkterdaftar 

dapatnmengajukan gugatan terhadap pihak lainnyang secara tanpaahak 

menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: 

a. Gugatan ganti dan/atau 

b. Penghentiannsemua perbuatan yang berkaitanndengan penggunaannMerek 

tersebut. 

Dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 83 ayat 

(2) menyatakan bahwa, Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata 

berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain.13 Dan segala 

ketentuan Pidananya terdapat dalam Pasal 100 sampai Pasal 103 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

                                                           
13 Lihat Pasal 83 Ayat (2) Penjelasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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Tindakan perilaku Surfing dalam dunia clothing adalah penggandaan 

ciptaan/produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 

penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi14. Hal 

yang demikian inilah yang membuat kebanyakan produsen yang bergerak di 

bidang fashion khususnya di Kota Bandung, jika tidak ada penindakan yang tegas 

dari para stakeholder, akan menimbulkan pemikiran serupa untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar. Padahal sudah sangat jelas bahwa perbuatan ini secara 

hukum aturanya tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

tidak dapat dibenarkan, apalagi salah satu korban kerugian yaitu Bloods adalah 

nama Merek yang sudah terdaftar dan mendapatkan perlindungan Hak Merek di 

Dirjen HAKI oleh pemilik merek yang asli atas nama Firdaus Patriaman yang 

berdomisili di Komp. Duta Regency Blok D No.10 RT.004/RW.002 Cibabat, 

Cimahi Utara, Jawa Barat, Kota Cimahi. Pada Tanggal 1 Juli 2016. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, yang menunjukan masih banyaknya celah 

untuk melakukan pelanggaran Merek di Indonesia khususnya di Kota Bandung, 

maka penulis merasa perlu diadakannya penelitian yang berhubungan dengan 

masalah perlindungan hukum terutama dalam kasus tindakan surfing ini, dengan 

harapan apabila telah diketahui faktor-faktor penyebab pelanggaran Merek maka 

dapat dilakukan tindakan-tindakan Preventif atau Represif untuk mencegah dan 

                                                           
14 Lihat Pasal 1 Ayat (23) Penjelasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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mengurangi pelanggaran sejenis di masa yang akan datang demi terciptanya 

penegakan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian Skripsi dengan Judul: “PERLINDUNGAN HAK 

ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAKAN SURFING 

MEREK BLOODS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (3) 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 

TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Perilaku 

Surfing di Kota Bandung)” 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkanwlatar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagaikberikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak atas merek Bloods dari 

tindakan Surfing sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis? 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-

kendala perlindungan hak atas merek? 

3. Bagaimana akibat hukum dari tindakan Surfing di Kota Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

    Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari 

masalah tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak atas merek 

Bloods dari tindakan Surfing sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam 

mengatasi kendala-kendala perlindungan hak atas merek. 

3. DUntuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari tindakan Surfing di 

Kota Bandung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

    Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan 

manfaat baik secara teori maupun praktis kepada khalayak.  

1. Secara teoritis dari penulisan ini di harapkan dapat memberikan 

kontribusi/ sumbangan pemikiran ilmiah terhadap para pelaku usaha dan 

pemerintah dalam menjalankan aturan dan hukum yang berlaku. 

2. Secara praktis dari penelitian ini sebagai bahan yang dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi: 

a. Produsen 

Memberikan masukan membangun bagi pelaku usaha di bidang 

fashion agar menjalankan usahanya secara sehat dengan tidak 
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memperdagangkan yang bukan menjadi hak nya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, demi kenyamanan dan keamanan 

bersama. 

b. Konsumen  

            Memberikan wawasan tambahan dan keilmuan dalam bidang 

perlindungan konsumen sebagai salah satu referensi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan hukum, agar para konsumen bisa menghargai karya anak 

bangsa dengan membeli barang lokal yang original sebagai bentuk 

penghargaan dan dukungan terhadap industri khususnya di bidang fashion. 

c. Pemerintah 

            Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, 

informasi dan sumbangsih bagi pihak pemerintah khususnya Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk lebih bersikap aktif dalam 

merespon permasalahan pelanggaran merek yang terjadi di dunia industri 

khususnya merek dagang yang semakin pesat agar semakin baiknya 

perlindungan bagi pemegang hak merek dari suatu produk untuk 

kedepannya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

          Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat di perlukan untuk membuat 

jelas nilai nilai proposisi hukum sampai kepada landasan filosofinya yang 

tertinggi.15 Indonesia adalah Negara Hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 

                                                           
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.254. 



12 
 

 
 

ayat (3), hukum tanpa adanya kepastian pasti akan kehilangan makna karena tidak 

bisa digunakan lagi sebagai kaidah perilaku untuk setiap orang. Maka setiap 

perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban harus didasari dengan kekuatan 

hukum yang pasti dan mengikat apalagi dalam perkara keperdataan. 

Teori Negara Hukum ini pada dasarnya dikemukakan oleh Plato dengan 

konsep Nomoi bahwa penyelenggaraan Negara yang baik adalah yang didasarkan 

pada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian di dukung oleh Aristoteles dimana 

suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum.16 Ada 3 (tiga) hal mendasar untuk terwujudnya Negara 

hukum, yaitu: pertama, adanya paham konstitusi yang menjadi landasan 

penyelenggaraan Negara (constitutionalisme); kedua, adanya paham kedaulatan 

rakyat atau demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan 

kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law); ketiga, adanya 

paham pembagian kekuasaan atau pemisah kekuasaan (distribution of powers or 

separation of powers) dalam struktur Negara agar kekuasaan tidak terpusat pada 

satu kekuasaan, tetapi disebarkan pada beberapa cabang kekuasaan agar terbangun 

prinsip checks and balance.17 

Hans Kalsen berpendapat, hukum adalah sebuah sistem Norma. 

Normajadalah pernyataannyang menekankanmaspek “seharusnya” ataumdas 

sollen, dengan menyertakannbeberapa peraturan tentanggapa yang 

harushdilakukan. Norma-normaaadalah produk dannaksi manusia yanghdeliberatif. 

                                                           
16 Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2018, 

hlm 84-85. 
17 Ibid, hlm 87-88. 
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Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat mendasar menjadi patokan 

bagi individu-individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama individu maupun dalam berkelompok atau 

bermasyarakat.18 

Ada beberapa teori yang dijadikan landasan dari perlindungan Hak Atas 

Kekayaan Intelektual, antara lain:19 

a. Teori Hak Alamij(Natural RightgTheory) 

      Teori hak alaminbersumber dari teori hukumaalam. Penganut teori hukum 

alam antara lain Thomas Aquinas, Jhon Locke, Hugo Grotius. Menurut Jhon Locke 

(1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral. Manusialmerupakan 

substansikmental dan hak, tubuhhmanusia itu sendiri sebenarnyasmerupakan 

kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal yang utama melekat pada manusia 

adalah adanya kebebasan yang dimiliknya. Manusia dengan kebebasan yang 

dimiliki bebas untuk melakukan tindakan, namun tetap terikat dalam moralitas. 

Kebebasan dapat membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, 

mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna 

bagi diri sendiri dan bagi banyak orang.  

      Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, 

desain atau invensi baru, selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik 

dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga memanfaatkannya, baik 

                                                           
18 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2008, 

hlm.158.  
19 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 

2011, hlm.49. 
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secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati 

hak yang timbul tersebut. 

        Aristoteles, berpandangan bahwa hukum alam ialah suatu produk rasio 

(kemampuan akal baik) manusia hanya untuk terciptanya keadilan abadi, sehingga 

keadilan menurut Aristoteles mempunyai dua arti yaitu sebagai berikut:20 

1. Adilmdalam undang-undang, bersifatmtemporer/ berubah-ubahmsesuai 

dengan waktu danntempat, sehingga sifatnya tidakktetap dan keadilannya 

punatidak tetap (keadilan distributif). 

2. Adilnmenurut alam berlakuoumum, sah dan abadi, sehingga terlepas dari 

kehendakkmanusia, kadang bertentangan dengan kehendakkmanusia itu 

sendiri (keadilan komulatif). 

b. TeoripKarya (LaborjTheory) 

    Teori karyajmerupakan kelanjutanadari teori haklalami. Jika pada teori hak 

alami titik tekanan pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada 

teori ini titik tekannya pada aspek proses penghasilan sesuatu dan sesuatu yang 

dihasilkan. Semuahorang memiliki otak, namunetidak semua orangsmampu 

mendayagunakanufungsi otaknya (intelektual) untukjmenghasilkan sesuatu.  

    Artinyanmenghasilkan suatumkarya (produk) tidak serbamotomatis, 

melainkansmelalui llangkah-langkah yang harusjdilewati. Sehingga proses 

berkarya dapat menciptakan suatu temuan (invensi) sekaligus menimbulkan 

kekuasaanm(hak) terhadap karya, desain atau invensi tersebut. Maka orang lain 

                                                           
20 Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika 

Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham), Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.8. 
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tidak boleh memboncengi karya atau inventor yang sudah diberikan perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945  menyatakan  bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Dengangdemikian Negara menjaminkhak-hak hukum wargaanegaranya dengan 

memberikannperlindungan hukum. 

   Menurut CST. Kansil bahwa perlindungan hukum ialah beragam cara yang 

harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untukkmemberikan rasa aman, tentram 

baiklsecara pikiran maupun fisikldari gangguan dan berbagaiaancaman dari pihak 

manapun. Menurut Satjipto Rahardjonperlindungan hukum adalah 

upayaamelindungi kepentingan seseoranggdengan cara mengalokasikanksuatu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.21 

    Perlindungan hukumamerupakan suatu hal yangnmelindungi subyek hukum 

melaluinperaturan perundang-undangan yang berlakundan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan) ialah upaya perlindungan 

yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

sengketa atau pelanggaran tersebut terjadi. 

2. Perlindungan Hukum Represif (penanggulangan), yaitu upaya perlindungan 

untuk lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.22 

                                                           
21 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121. 
22 Philpus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 

1-2. 



16 
 

 
 

    Selain memberikan perlindungan hukum Negara juga harus memastikan bahwa 

pelanggaran-pelanggaran hukum harus diberikan sanksi sebagai wujud dari adanya 

penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum sendiri dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan istilah (law enforcement officer). Terdapat beberapa teori 

penegakan hukum yang diutarakan oleh para ahli seperti teori efektivitas hukum 

menurut Soerjono Soekanto (2008:8) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu 

hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :23 

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang), yaitu semakin baik peraturan 

hukum akan semakin baik juga penegakannya 

2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak yang membentuk, menegakkan, 

mengatur maupun menerapkan hukum. 

3. Faktorrsarana atau fasilitas yang mendukunggpenegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan atau wilayah dimana hukum tersebut 

berjalan atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang 

didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulannhidup. 

      Menurut beberapa Ahli mengemukakan pengertian dari Merek itu sendiri, 

sebagai berikut: 

a. H.M.N Purwo Sutjipto, 

      Merek adalahlsuatu tanda, dengan manalsuatu benda tertentuldipribadikan, 

sehinggaldapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.24 

                                                           
23 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 

57. 
24 H.M.N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 

1984, hlm.82. 
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b. R. Soekardono 

     Merek adalah sebuah tanda (ciri atau tengger) dengan maksud 

dipribadikan/khusus untuk sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan 

asalnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau 

diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.25 

c. Menurut Tjiptono 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol / lambang, warna, gerak, atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan 

identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. 

Hak Merek adalah bentuk perlindungan HAKI yang memberikan hak 

eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam 

perdagangangbarang dan/ atau jasa, sesuaigdengan kelas dan jenis barang/ jasa 

untukjnama Merek tersebutjterdaftar.26  Hak Eksklusif diatur dalam Pasal 1 ayat  

(5) Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, yang menyatakan bahwa:27 

“Hak atas Merek adalahgHak Eksklusif yang diberikan olehlNegara kepada 

pemilik Merek yangnterdaftar untuk jangka waktuntertentu dengan 

menggunakangsendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya”. 

 

 

                                                           
25 OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2004, hlm.344. 
26 HKI, Merek, http://www.hki.co.id/merek.html, i unduh pada hari Kamis Tanggal, 16 Januari 

2020, Pukul 10.20 WIB. 

27 Lihat Pasal 1 Ayat (5) Penjelasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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F. Metode Penelitian    

         Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil 

penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha 

yang gigih, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian  

      Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode 

pendekatan deskriftif analitis28 yaitu merupakan penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok 

atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi tentang apakah 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari tindakan Surfing telah sesuai 

dengan ketentuan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Analisis yang 

dimaksudkan  berdasarkan fakta-fakta dan gambaran yang diperoleh akan 

dilakukan dengan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.29 

2. Metode Pendekatan  

Penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan 

kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan buku-buku atau literatur-

literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan 

                                                           
28 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2000, hlm.58. 
29 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, Bandung Alumni, 1994, hlm. 

101. 
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permbahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek 

penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dari tindakan Surfing.30 

3. Sumber Data dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

      Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah 

bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainya baik 

buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku 

penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:  

1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian 

ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung. 

2) Sumber data sekunder, yaitu data yang berupa :    

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan 

cara mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku, meliputi:  

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 

Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan 

                                                           
30 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penilitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2001, hlm.10. 
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Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara 

Internasional. 

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari 

berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus 

Bahasa Inggris, artikel-artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Jenis Data  

     Data yang digunakannuntuk penelitian ini ialah jenis data Kualitatif. 

Kualitatif merupakan data yang dikumpulkan berupa jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan 

menjadi tujuan. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, 

observasi atau perekaman video. Yang pada umumnya data ini dituangkan 

dalam bentuk kata kata.31 Dalam hal ini mengenai pelaksanaan 

perlindungan HAKI terhadap hak Merek. 

 

 

 

                                                           
31 Yusuf, A Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Kencana, 

Jakarta, 2014, hlm 23. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan 

            Studi Kepustakaan ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan sebuah informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Infomasi  itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan 

penelitian, karangan ilmiah, internet, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, 

ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainya yang 

berhubungan dengan penelitian.32 

b. Studi Lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, 

adalah sebagai berikut: 

1) Observasi  

       Observasi ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data, dimana  

peneliti melakukan sebuah peninjauan secara langsung kepada objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan33. Dalam kaitanya dengan 

penelitian ini penulis langsung terjun kelapangan menjadi partisipan untuk 

menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. 

2) Wawancara 

           Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang 

melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Secara sederhana 

wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada 

pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelakasanaan serta 

                                                           
32 Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111. 
33 Riduwan, Metode Riset, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.104. 
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upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman 

pada daftar wawancara yang telah disediakan. 

c. Studi Dokumentasi  

     Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya 

diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang 

dilakukan.34 

5. Analisis Data  

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer 

maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokan dan 

menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang 

bersumber dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. 

Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan 

dengan ketentuan Undang-Undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang 

mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat perbedaan dan 

persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari 

hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.  

 

 

 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 

240. 
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6. Lokasi Penelitian  

a. Lokasi Perpustakaan:  

1) Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung 

JL. A.H. Nasution No.l105, Cipadung, Cibiru, KotaaBandung, Jawa 

Barat. 

2) PerpustakaanmUniversitas Padjadjaran JL. DipatimUkur No.35, 

Lebakgede, KecamatanlCoblong, Kota Bandung, Jawa Barat. 

3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. KawaluyaannIndah II 

No. 4, Jatisari, Buah Batu, KotaaBandung, JawaaBarat. 

b. Lokasi Lapangan:  

1) Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia JL. JakartalNo.27 Bandung, Jawa Barat. 

2) Pasar Tegalega JL. Moh. Toha, Ciateul, Kecamatan Regol, Kota 

Bandung, Jawa Barat. 

3) Pusat Distro Trunojoyo Bandung JL.Trunojoyo, Citarum, Kecamatan 

Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. 

 

 

 

 


