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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan sebuah tanda yang dapat berupa sebuah penamaan, 

gambar, huruf-huruf, kata, angka maupun susunan kata lainnya yang terdiri 

atas unsur-unsur kombinasi dan memiliki daya pembeda dengan merek lain. 

1
Merek itu sendiri umumnya digunakan oleh seseorang maupun beberapa 

orang baik perorangan maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa. 

Merek dagang merupakan suatu merek yang digunakan untuk 

membedakan suatu barang dengan barang sejenis lainnya. Merek dagang 

tersebut dapat digunakan oleh seseorang atau beberapa orang baik digunakan 

secara bersama-sama atau badan hukum untuk diperdagangan.  

Merek jasa merupakan suatu merek yang digunakan untuk 

membedakan suatu jasa dengan jasa sejenis lainnya. Merek jasa dapat 

digunakan baik oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk diperdagangankan. 

Merek memiliki manfaat bagi produsen dan konsumen. Dengan 

adanya merek produsen semakin mudah dalam mengenalkan, menawarkan, 

menyalurkan dan memperdagangkan barang maupun jasa yang diproduksi. 

Dilain sisi, merek memberikan nilai jual tersendiri dimata konsumen. 

1 Indonesia, Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), UU No. 20 

Tahun 2016, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953, Ps.1 
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Masyarakat jadi lebih mudah mengenal dan membedakan barang atau jasa 

yang satu dengan yang lain. 

Perdagangan merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang atau 

jasa dengan barang atau jasa lainnya antara pembeli dengan pedagang. 

Perdagangan dilakukan dengan menukarkan barang atau jasa dengan 

sejumlah uang. Besaran jumlah uang yang ditukar disesuaikan dengan nilai 

ekonomis suatu barang atau jasa.  

Mengacu pada perkembangan ekonomi dan perdagangan serta 

persaingan usaha saat ini, para pedagang sudah mulai bergerak dari era 

perdagangan offline menuju era perdagangan yang serba online. Penggunaan 

merek digunakan sebagai identitas suatu barang atau jasa dikanca nasional 

maupun internasional. Semakin meningkatnya perdagangan secara online 

maka semakin tingginya tingkat persaingan usaha. Tidak sedikit para 

pedagang menggunakan berbagai cara dalam menawarkan produk atau 

jasanya atau sekedar menaikan merek. Dengan begitu tingkat 

penyalahgunaan merek pihak tertentupun semakin tinggi. Para pelaku 

penyalahgunaan merek tersebut sering kali mengambil kesempatan untuk 

menjatuhkan merek pihak lain; melakukan penipuan dan pemalsuan barang 

atau jasa. Sering kali oknum dengan sengaja dan tanpa haknya menggunakan 

sebagian atau secara keseluruhan bagian dari suatu merek untuk diproduksi 

kembali atau diperdagangkan
2
. 

Merek memiliki peranan yang sangat penting terhadap suatu barang 

atau jasa. Merek dapat mencerminkan kualitas, reputasi, nilai jual serta 

                                                           
2 Ibid., hlm.281 
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menjadi tolak ukur peningkatan mutu/kualitas barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan. Merek juga berperan dalam menjaga iklim persaingan usaha 

yang sehat. Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan menjaga hak-

hak dari setiap pemilik merek, maka dari itu diperlukannya peraturan-

peraturan yang memadai.  

Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan 

terakit merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis yang dapat menjaga dan menjamin hak merek dari 

setiap pemiliknya. Untuk mendapatkan jaminan hak tersebut, para pemilik 

merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia dan diajukan secara tertulis kepada 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan pendaftaran 

merek dapat dilakukan dengan itikad baik oleh setiap individu atau badan 

usaha yang berperan sebagai pelaku usaha/pemilik asli merek  tersebut. 

Berdasarkan survei Bekraf dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 

jumlah 8.2 juta unit usaha ekonomi kreatif hanya terdapat 11 persen  pelaku 

ekonomi kreatif yang memiliki seritifkat HKI. Tingkat kesadaran masyarakat 

terutama pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya perlindungan HKI masih 

tergolong rendah. HKI merupakan inti dari ekonomi kreatif yang dapat 

mempengaruhi pengoptimalan pengembangan usaha. Pada umumnya, para 

pelaku usaha mulai sadar pentingnya pendaftaran HKI ketika telah terjadi 

sengketa HKI. 

PT Olsera Indonesia Pratama merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang software sistem kasir dengan 90% pemasaran produk 
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melalui media internet. PT Olsera Indonesia Pratama memiliki sebuah merek 

jasa bernama Olsera yang sudah dikenal masyarakat sejak tahun 2015. 

Namun hingga akhir tahun 2018, merek jasa Olsera belum didaftarkan pada 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Alasan utama adalah 

kurangnya informasi yang jelas mengenai pentingnya pendaftaran merek jasa 

dan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran merek jasa sesuai dengan 

Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam perdagangan online adalah 

penyalahgunaan, penipuan, kampanye hitam dengan merek tertentu. 

Penyalahgunaan merek/merek jasa oleh pihak lain juga dialami oleh PT 

Olsera Indonesia Pratama. Tindakan penyalahgunaan merek jasa yang 

dialami oleh PT Olsera Indonesia Pratama adalah penipuan dan kampanye 

hitam, dimana merek jasa Olsera sering digunakan untuk menaikan reputasi 

merek jasa pesaing usaha lain atau digunakan untuk kampanye hitam.  

Penyalahgunaan merek jasa Olsera oleh pesaing usaha lain sudah 

terjadi sejak beberapa tahun ini dan semakin sering terjadi pada tahun 2018 

ketiga PT Olsera Indonesia Pratama mengembangkan sayap lebarnya 

dibeberapa kota besar di Indonesia. Persaingan usaha semakin ketat, berbagai 

cara untuk menjatuhkan pihak Olsera semakin banyak terjadi. Namun tidak 

ada upaya hukum yang dapat PT Olsera Indonesia Pratama lakukan karena 

belum terdaftarnya merek jasa Olsera. Secara hukum, merek jasa yang belum 

didaftarkan belum diakui keberadaannya. Penyalahgunaan merek jasa ini 

menyebabkan kerugian materiil terhadap Olsera, seperti berkurangnya jumlah 
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calon pelanggan Olsera, menurunnya reputasi merek jasa Olsera, dan adanya 

pelanggan yang dirugikan karena informasi yang diberikan pesaing usaha 

tidak sesuai dengan Olsera. 

Menilai semakin pentingnya sertifikasi hak milik merek jasa suatu 

perusahaan, melalui proyek kerja praktek ini penulis memilih untuk 

melakukan pendaftaran merek jasa PT Olsera Indonesia Pratama dan 

melakukan penambahan tanda trademark pada merek didaftarkan Olsera. 

Proyek kerja praktek ini telah ditinjau berdasarkan hasil analisa dan survei 

yang dilakukan dalam pemasaran produk Olsera melalui media internet. 

Dimana hasil dari analisa dan survei didapati tingginya penyalahgunaan 

merek Olsera oleh pihak lain ataupun pesaing usaha lain dalam meningkatkan 

penjualannya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penulis 

berharap dengan didaftarkannya merek jasa Olsera, PT Olsera Indonesia 

Pratama memiliki jaminan hukum yang kuat dan mengikat terhadap hak 

kepemilikan merek jasa perusahaan yang dapat dijadikan pegangan dalam 

sengketa hak kekayaan intelektual dikemudian hari.  

Pendaftaran merek terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan ternyata belum sepenuhnya mampu memberhentikan 

penyalahgunaan merek. Beberapa contoh yang dapat penulis ambil adalah 

seperti penjualan barang replika dengan merek tertentu dan penggunaan 

merek terkenal. Penjualan  barang-barang replika terjadi didalam dan diluar 

Indonesia, baik yang dipasarkan melalui media internet maupun penjualan di 

toko secara langsung. Penulis mengambil contoh penjualan barang replika 

pada merek handphone Samsung atau Iphone yang dijual dengan harga yang 
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jauh lebih rendah dibandingkan harga aslinya. Penulis juga mengambil 

contoh lainnya, berdasarkan berita yang dilansir pada laman The Fashion 

Law pada tahun 2013 lalu telah terjadi pengiriman barang sebanyak 2 kargo 

kontainer yang belayar dari China ke Indonesia. Kontainer tersebut 

membawa barang tiruan asal China termasuk replika tas merek terkenal dari 

Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Hello Kitty dan Sanrio. Kemudian 

perusahaan-perusahaan tersebut melayangkan gugatan terhadap perusahaan 

penyedia jasa pelayaran yang berada di Singapura.
3
 

Penyalahgunaan merek juga terjadi pada merek terkenal. Contohnya 

kasus yang terjadi pada merek IKEA Internasional dengan merek IKEA 

Lokal yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Berdasarkan berita yang dilansir 

dalam laman Detik News, inilah gambaran kronologi sengketa merek yang 

terjadi. Pada tahun 2010, IKEA telah mendapatkan seritifikat kepemikan 

merek. Pada tahun 2012 IKEA Inter melakukan regitrasi ulang atas merek 

IKEA dan diterbitkan sertifikat merek pada tahun 2014. Di tahun 2013 IKEA 

dalam hal ini PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA Inter untuk 

seritifikat tahun 2010. Mahkamah Agung memutuskan penghapusan 

registrasi merek IKEA tahun 2010. 
4
Berbagai upaya dilakukan pelaku usaha 

untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Penulis menilai 

penyalahgunaan merek terkenal oleh pengusaha atau penjual dapat didasari 

                                                           
3 The Fashion Law, “Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Hermes Shut Down in Case Over $1 Million 

in Fakes”, http://www.thefashionlaw.com/home/louis-vuitton-gucci-burberry-herms-shut-down-

in-case-over-1-million-in-fakes, diunduh pada 15 Desember 2017 

 
4Andi Saputra, “Kronologi Sengketa Merek IKEA Alam Sutera”, 

https://news.detik.com/berita/3140795/kronologi-sengketa-merek-ikea-alam-sutera, diunduh pada 

12 Februari 2016. 
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minimnya atau kurangnya pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual 

yang dimiliki pemegang merek. 

Tidak berhenti sampai pada pendaftaran merek jasa Olsera. Penulis 

merasa pengenalan merek yang telah didaftarkan kepada masyarakat 

sangatlah penting. Pengenalan tersebut dilakukan dengan menambahkan 

tanda trademark ™ pada logo Olsera yang telah didaftarkan. Karena pada 

dasarnya suatu merek mulai mendapat perlindungan sejak pemilik merek 

mendapatkan tanggal penerimaan merek.  

Tanda trademark merupakan salah satu cara menginformasikan kepada 

pihak lain bahwa tanda/simbol yang diberikan tersebut adalah sebuah merek 

yang dapat memberikan peringatan terhadap kemungkinan munculnya 

pelanggaran. Didalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara 

ekspilit terkait penggunaan tanda trademark. Jadi penggunaan tanda 

trademark  hanyalah praktik yang tumbuh didalam masyarakat untuk 

menginformasikan dan mempermudah pengenalan suatu produk apakah 

sudah didaftarkan atau belum. 

Oleh karena itu, penulis mengambil proyek kerja praktek dengan judul 

Pendaftaran Merek Jasa PT Olsera Indonesia Pratama dan Penggunaan Tanda 

Trademark  Pasca Pendaftaran Merek. 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari kerja praktek ini adalah bagian legal perusahaan, 

yang mana penulis selaku staf legal PT Olsera Indonesia Pratama akan 

menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti formulir 

permohonan hak milik merek, label merek, surat pernyataan kepemilikan 
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merek, surat pernyataan permohonan pendaftaran merek. Selanjutnya, 

dokumen tersebut akan penulis daftarkan ke Direktorat Jendral HKI yang 

berada pada bagian Kemenkumham di Mal Pelayanan Publik Batam serta 

mempersiapkan konten-konten terkait merek jasa didaftarkan Olsera. 

Proyek kerja praktek ini telah ditinjau dan disesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

C. Tujuan Proyek 

Tujuan proyek yang akan dicapai dalam pelaksanaan kerja praktek ini 

sebagai berikut : 

a. Adanya jaminan hukum terhadap PT Olsera Indonesia Pratama atas 

merek jasa Olsera; 

b. Adanya pegangan atau acuan bagi PT Olsera Indonesia Pratama terhadap 

sengketa hak merek jasa yang terjadi dikemudian hari; 

c. Mengurangi penyalahgunaan merek jasa Olsera oleh pesaing usaha lain; 

d. Memperkenalkan kepada pihak lain atas simbol atau logo terdaftar Olsera 

dengan menggunakan tanda trade mark; 

e. Menghimbau masyarakat adanya hak merek jasa Olsera yang dilindungi 

dan menghimbau khalayak umum untuk lebih bijak dalam menggunakan 

merek jasa Olsera; 

f. Menginformasikan kepada masyarakat adanya sanksi hukum atas 

penyalahgunaan merek jasa Olsera. 

D. Luaran Proyek 
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 Luaran proyek yang akan dihasilkan dalam kerja praktek ini dibagi 

menjadi 2 (dua) luaran proyek, yaitus PT Olsera Indonesia Pratama 

mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran merek jasa Olsera yang 

dikeluarkan oleh DJHKI serta pembubuhan tanda trademark ™ pada logo 

yang telah didaftarkan. 

E. Manfaat Proyek 

Manfaat dari pelaksanaan proyek ini, sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan PT Olsera Indonesia Pratama 

Dengan pendaftaran merek jasa Olsera, penulis mengharapkan 

adanya jaminan hak merek jasa yang dimiliki PT Olsera Indonesia 

Pratama dalam bentuk sertifikat. Sehingga dapat mengurangi penggunaan 

merek jasa Olsera yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. 

Selain itu, dengan adanya tanda trademark pada merek jasa Olsera, 

diharapkan dapat memberikan peringatan ringan (soft reminder) kepada 

pihak lain untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan merek Olsera 

yang telah didaftarkan. 

b. Bagi Pengusaha/UMKM di Indonesia 

Dengan adanya proyek kerja praktek ini, penulis berharap proyek 

tersebut dapat membuat pada pengusana dan/atau UMKM Indonesia lebih 

menyadari pentingnya sertifikasi kepemilikan merek/merek jasa yang 

mereka miliki sehingga dapat membantu dan memperkecil kemungkinan 

sengketa merek/merek jasa pengusaha dan/atau UMKM Indonesia. 
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