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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Dari segi etimologi, Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI 

merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights 

(IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu 

produk atau proses yang berguna untuk manusia.
1
 Hak Atas Kekayaan Intelektual 

yang selanjutnya disebut HAKI adalah salah satu hak yang dilindungi oleh 

hukum. Ide manusia yang diimplementasikan atau diwujudkan dalam sesuatu 

yang nyata atau sering disebut sebagai penemuan baik di bidang seni, sastra, ilmu 

pengetahuan dan teknologi termasuk dalam kategori HAKI. Keberadaan HAKI 

memegang peranan penting sebagai hak yang timbul karena kemampuan dan 

kreatifitas manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna 

untuk kelangsungan kehidupan manusia.  

Sejauh ini, terdapat dua alasan mengapa HAKI harus dilindungi. Pertama, 

alasan non ekonomis yaitu perlindungan hukum akan meningkatkan kreatifitas 

manusia untuk menemukan atau menghasilkan penemuan-penemuan baru yang 

lebih banyak, lebih baik dan lebih beragam. Penemuan tersebut harus dilindungi 

terutama untuk mencegah tindakan pemalsuan atau pembajakan yang akan 
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merugikan pihak yang menemukan ide atau invensi. Apabila tidak ada ketentuan 

yang mengatur mengenai perlindungan HAKI maka yang akan terjadi adalah 

menurunnya semangat dan kreatifitas manusia untuk menemukan dan 

menghasilkan penemuan-penemuan baru. Kedua, alasan ekonomis yaitu 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap inventor adalah pemakaian 

ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi, 

sehingga inventor berhak mendapatkan hak ekonomi berupa royalty atas usaha 

yang dilakukan inventor dalam menemukan suatu penemuan yang baru. Royalty 

ini sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah 

penemuan.
2
 

 Manfaat perlindungan terhadap karya intelektual dapat dilihat dari 

beberapa sudut kepentingan. Bagi penghasil karya intelektual, hal itu 

dimaksudkan untuk melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga dan pikiran 

yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat 

menikmati manfaat ekonomis/keuntungan dari komersialisasi hasil karya 

intelektualnya. Bagi pelaku usaha, perlindungan itu dapat dimanfaatkan sebagai 

alat untuk membangun daya kompetisi usaha. Sistem perlindungan terhadap 

HAKI ini sesungguhnya adalah bentuk monopoli yang diberikan negara untuk 

menggunakan karya intelektual dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya 
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sistem perlindungan HAKI bagi pelaku usaha maka akan memungkinkan 

terbangunnya daya kompetisi karena monopoli usaha terbangun.
3
 

Peraturan perundang-undangan di bidang HAKI telah ada sejak tahun 

1840-an di Indonesia dimana pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan 

undang-undang (untuk selanjutnya disebut UU)  pertama mengenai perlindungan 

HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda memberlakukan UU 

tentang Merek pada tahun 1885, UU tentang Paten pada tahun 1910 dan kemudian 

UU tentang Hak Cipta pada tahun 1912. Negara Indonesia yang pada saat itu 

masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid 

Convention dari tahun 1893 hingga tahun 1936, dan anggota Berne Convention 

for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada masa 

pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 hingga tahun 1945, semua peraturan 

perundang-undangan di bidang HAKI masih tetap berlaku.
4
 Setelah kemerdekaan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan dalam 

ketentuan peralihan UUD 1945 bahwa seluruh peraturan perundang-undangan 

peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang 

ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang ini.”
5
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 Dalam kerangka hukum nasional, UU Hak Cipta dan UU Merek 

peninggalan Belanda tetap berlaku. Namun, tidak dengan undang-undang 

mengenai paten yang dianggap bertentangan dengan pemeritah Indonesia. 

Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai paten peninggalan 

Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di 

Batavia (Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus 

dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. 

 Catatan sejarah hukum Indonesia, tanggal 11 Oktober 1961, Pemerintah 

Indonesia mengundangkan UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan 

dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU mengenai merek produk kolonial 

Belanda. UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek mulai berlaku pada tanggal 11 

November 1961 dimana penetapan UU merek ini dimaksudkan untuk melindungi 

masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan. Kemudian pada tanggal 28 

Agustus 1992, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 1992 

tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993, guna 

menggantikan UU Merek 1961. 

 Seiring dengan perkembangan HAKI di dunia, pada tanggal 15 April 1994 

Pemerintah Indonesia turut serta menandatangani kesepakatan pembentukan 

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia.
6
 

Pembentukan organisasi ini dituangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 

November 1994 dimana salah satu perjanjian yang dihasilkan organisasi ini 
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adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Perjanjian 

TRIPs sendiri merupakan salah satu pilar perjanjian dalam WTO yang dihasilkan 

dalam Uruguay Round dan pengakuan pada Perjanjian TRIPs merupakan 

keharusan bagi semua negara anggota WTO, dan implementasi Perjanjian TRIPs 

akan diawasi oleh TRIPs Council atau Dewan TRIPS yang dilengkapi dengan 

WTO Dispute Setlement Mechanism.
7
 

Ratifikasi atas konvensi pembentukan WTO oleh Indonesia diikuti dengan 

berbagai langkah penyesuaian, yaitu 
8
: 

1) Dibidang Legislasi dan konvensi internasional: langkah yang 

ditempuh antara lain merevisi atau mengubah peraturan 

perundang-undangan yang telah ada di bidang HAKI seperti Hak 

Cipta, Paten dan Merek atau menyusun UU baru di bidang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, selain itu juga 

mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi 

internasional. 

2) Dibidang Administrasi: langkah yang dilakukan diantaranya 

dengan menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HAKI 

dengan memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan 

pengembangan karya-karya intelektual. Upaya perbaikan 

peningkatan administrasi HAKI sebagai langkah strategis kedua 
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dapat dilihat dengan ditingkatkannya Direktorat Jenderal Hak 

Cipta,Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal HAKI 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998. Pada 

saat ini Direktorat Jenderal HAKI yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998 diberi tugas untuk 

melaksanakan sistem HAKI Nasional secara terpadu, termasuk 

mengkoordinasikannya dengan instansi terkait. 

3) Dibidang Kerjasama: antara lain dengan meningkatkan kerjasama 

terutama dengan pihak luar negeri. Langkah kerjasama merupakan 

langkah strategis yang bertujuan untuk memantapkan kebijakan 

dan pelaksanaan sistem HAKI nasional. Kerjasama dengan pihak 

luar negeri menjadi sangat penting jika ada kasus yang dapat 

menjadi ancaman bagi sistem HAKI nasional, namun dengan sama 

sekali tidak mengurangi aspek yuridis internasional. 

4) Di bidang Pengembangan Kesadaran Hukum Masyarakat: langkah 

terpenting antara lain dengan memasyarakatkan atau sosialisasi 

HAKI. Program sosialisasi HAKI dimaksudkan untuk 

menumbuhkankan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan 

dan kesadaran akan pengaruh HAKI pada kehidupan sehari-hari. 

Oleh sebab itu, keberhasilan sistem HAKI hanya bisa dilakukan 

bersama-sama dengan anggota masyarakat. 
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5) Dibidang Penegakan Hukum. Diantaranya, melakukan langkah 

untuk membantu penegakan hukum di bidang HAKI. Dalam kaitan 

ini, Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat 

penegak hukum dan instansi terkait lain agar lebih tekun 

menangani penegakan hukum di bidang HAKI. 

Hal ini menandakan dimulainya era baru perkembangan HAKI di 

Indonesia. Masuknya HAKI dalam Persetujuan TRIPs menempatkan HAKI 

sebagai substansi yang sarat dengan kebijakan dan upaya peningkatan 

kesejahteraan ekonomi bangsa. Dari cakupan substansi, Persetujuan TRIPs 

menyatakan bahwa lingkup HAKI terdiri dari
9
 : 

1. Hak Cipta dan hak-hak terkait; 

2. Merek; 

3. Indikasi Geografis; 

4. Desain Industri; 

5. Paten; 

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

7. Rahasia Dagang; 

8. Praktek Persaingan Tidak Sehat. 
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Secara normatif, Persetujuan TRIPS bertujuan untuk mendorong 

terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan 
10

: 

1) Menetapkan standar minimum tentang perlindungan HAKI; 

2) Menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HAKI; 

3) Menciptakan suatu mekanisme yang transparan; 

4) Menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat 

diperkirakan untuk menyelesaikan sengketa HAKI di antara para anggota 

WTO; 

5) Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HAKI 

nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan public; 

6) Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem 

HAKI; 

 Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat 

kuat bagi perlindungan HAKI telah terlibat sejak lama serta secara aktif 

berpartisipasi dalam kerangka kerjasama, baik dalam skala nasional maupun 

internasional di bidang HAKI. Berbagai peluang kerjasama itu telah dimanfaatkan 

untuk membangun dan mengembangkan sistem HAKI nasional. 

Diantara bidang HAKI yang memiliki banyak masalah dan banyak 

menyita perhatian masyarakat adalah merek. Sebab merek merupakan hal yang 
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sangat penting dalam dunia bisnis. Merek digunakan oleh pebisnis untuk 

mengindentifikasi sebuah produk atau layanan jasa.  

 Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang 

atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi untuk membedakan 

produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tersebut merupakan pengenal 

bagi produk barang atau jasa yang bersangkutan yang disebut dengan merek. 

Merek tersebut memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan 

perdagangan barang dan jasa. Merek berperan sebagai penjual awal bagi suatu 

produk kepada para konsumen. Merek sebagai salah satu HAKI yang berperan 

penting dalam dunia industri, memiliki unsur utama yaitu memiliki daya 

pembeda. Unsur memiliki daya pembeda ini menjadi norma dan dasar 

pertimbangan yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek wajib ditolak 

apabila memiliki persamaan pada pokoknya.
11

 

 Selain dari segi fungsi merek sebagai alat untuk membedakan barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, 

merek juga digunakan sebagai identitas diri mengenai mutu atau kualitas dari 

suatu produk barang atau jasa, sehingga apabila merek tersebut sudah diketahui 

oleh masyarakat banyak maka dengan mendengar merek tersebut masyarakat 

dapat mengetahui kualitas atau mutu serta ciri khas dari barang ataupun jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 
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 Merek tentu berbeda dengan hak cipta dimana perlindungan hukum 

terhadap hak cipta lahir secara otomatis sejak ide dari pencipta selesai diwujudkan 

dalam sesuatu yang nyata dan bukan karena pendaftaran. Sebaliknya, suatu merek 

harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang jenis-jenis 

merek yaitu sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 2 dan 3 mengenai merek 

dagang, merek jasa dan merek kolektif. Untuk merek kolektif ini dapat dikatakan 

sebagai jenis merek yang baru karena sebenarnya terdiri dari merek dagang dan 

jasa.
12

 

 Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu 

perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. 

Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang 

bersangkutan dengan produsennya. Dengan demikian, merek juga berfungsi 

menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa 

hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. 

 Sesuai dengan perkembangannya, penggunaan merek-merek terkenal pada 

jaman sekarang sudah mulai marak baik di bidang merek jasa maupun merek 

dagang karena menjanjikan keuntungan yang besar yang akan didapat apabila 

mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. 

Penggunaan merek tersebut akan menjadi sah apabila terdapat kesepakatan antara 
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pemilik merek dengan pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut. Di 

Indonesia, merek yang didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HAKI akan 

mendapatkan perlindungan dan akan diberikan hak eksklusif. Hak eksklusif yang 

diberikan oleh Undang-Undang kepada pemilik merek yang telah didaftarkan 

tersebut akan menjamin perlindungan dan memberikan keuntungan bagi pemilik 

merek.  

Dari segi prosedur pendaftaran merek, UU mengatur beberapa hal yang 

harus dilalui oleh pemohon merek, mulai dari diajukannya permohonan merek 

sampai dengan diterbitkannya sertifikat merek. Dalam kaitan ini, penggunaan 

merek harus memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan UU 

Merek yang berlaku. 

 Salah satu norma ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU No.15 Tahun 

2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar 

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, dan merek 

tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini
13

: 

a. “Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang seperti 

moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum; 

b. Tidak memiliki daya pembeda; 

c. Telah menjadi milik umum; 
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d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya;” 

Dari ketentuan mengenai merek serta persyaratan suatu merek agar dapat 

didaftarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa, sesuatu dapat dikategorikan dan 

diakui sebagai merek, bila 
14

: 

1) Mempunyai fungsi pembeda (distinctive, distinguish); 

2) Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur: gambar, 

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut); 

3) Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum; 

4) Bukan menjadi milik umum; 

5) Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa 

yang dimintakan pendaftarannya. 

Namun dalam kenyataannya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal 

HAKI masih dapat memberikan izin kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagai pemohon merek. Salah satunya menyangkut penggunaan 

merek sebuah kosmetik yang memiliki kesamaan usaha jasa kecantikan, yang 

dikenal dengan kasus merek Natasha Skin Care. Perusahaan ini merupakan usaha 
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jasa salon kecantikan yang memiliki cabang diberbagai tempat dan memiliki 

permsalahan merek yang sama dengan yang digunakan pada produk kosmetik.  

Kasus mengenai merek Natasha Skin Care bermula dari pengajuan 

permohonan pendaftaran merek atas nama Then Gek Tjoe kepada Direktorat 

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan logo dan tulisan “Natasha Skin 

Care” untuk kelas 03 barang/jasa (kosmetik). Pendaftaran diajukan pada kelas 44 

barang/jasa (jasa salon kecantikan) yang selanjutnya terbukti ada merek lain yang 

telah terdaftar namun  hanya berbeda warna pada penulisan “Natasha” atas nama 

dr.Fredi Setiawan. 

Kedua pihak tersebut telah mendapatkan sertifikat merek, masing-masing 

dikelas 03 (milik Then Gek Tjoe) dan kelas 44 (milik dr.Fredi Setiawan) yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HAKI. Terbitnya kedua sertifikat merek 

tersebut, menggambarkan proses awal permohonan pendaftaran merek telah 

sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan kedua 

pihak berhak atas perlindungan hukum atas merek yang telah dimiliki. 

Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan merek “Natasha Skin 

Care” milik Then Gek Tjoe yang digunakan untuk produk kosmetiknya 

dipersoalkan oleh dr.Fredi Setiawan selaku pemegang sertifikat merek “Natasha” 

di kelas 44. Penggunaan merek dagang yang digunakan oleh Then Gek Tjoe 

untuk penjualan kosmetik menjadi masalah bagi dr.Fredi Setiawan karena merek 

dagang yang dimiliki oleh Then Gek Tjoe mengidentifikasi serta mengarah 

kepada usaha jasa salon kecantikan milik dr.Fredi Setiawan yang juga bermerek 
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“Natasha”. Hal tersebut serta merta menimbulkan asumsi pada konsumen usaha 

jasa salon kecantikan Natasha Skin Care bahwa produk kosmetik yang dihasilkan 

oleh Then Gek Tjoe merupakan produk kosmetik yang berasal dari Salon 

Kecantikan “Natasha” milik dr.Fredi Setiawan. 

Oleh karena hal-hal tersebut, dr.Fredi Setiawan merasa terganggu dalam 

usaha menjalankan salon kecantikannya terkait dengan kosmetik “Natasha Skin 

Care” yang dibuat oleh Then Gek Tjoe dan menimbulkan suatu kesimpulan 

bahwa Then Gek Tjoe selaku pemilik merek yang berupa logo dan nama “Natasha 

Skin Care” untuk kelas 03 berdasarkan Sertifikat Merek No.IDM000185727 atas 

nama Then Gek Tjoe telah memiliki iktikad tidak baik. Intinya, dalam 

mendaftarkan mereknya tersebut Then Gek Tjoe bermaksud membonceng, 

meniru, atau menjiplak ketenaran merek yang berupa logo dan nama “Natasha” 

milik dr.Fredi Setiawan. Untuk menuntaskannya, maka ditempuh upaya hukum, 

yaitu pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Semarang. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan karya 

ilmiah ini, penulis memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

MEREK TERDAFTAR KAJIAN ATAS UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK 

DALAM PENDAFTARAN MEREK (ANALISIS : KASUS NATASHA SKIN 

CARE)” 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek “Natasha” pada 

kelas 44 yang telah terdaftar atas nama dr.Fredi Setiawan berkaitan dengan 

pendaftaran merek yang dilakukan oleh Then Gek Tjoe dengan merek 

“Natasha Skin Care” pada kelas 03 yang mengandung unsur iktikad tidak 

baik berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek? 

2. Bagaimana menguji fakta kebenaran materiil terhadap unsur iktikad tidak 

baik yang terdapat dalam putusan Pengadilan Niaga No. 

03/HAKI/M/2009/PN.NIAGA.Smg.? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan dengan tujuan : 

Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis jaminan perlindungan 

hukum terhadap merek “Natasha” yang telah didaftarkan Direktorat 

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dari unsur iktikad tidak baik. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

memiliki: 

1.4.1 Manfaat Akademik  

 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Hak Atas 

Kekayaan Intelektual yaitu mengenai pendaftaran merek dan perlindungan merek. 

Selain itu juga dapat digunakan sebagai titik tolak yang berdasar pada suatu 

yurisprudensi hukum di Indonesia untuk dikaji lebih lanjut dalam suatu penelitian 

yang lebih mendalam. 

1.4.2 Manfaat Praktek 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi para 

pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pendaftaran merek, baik praktisi 

bisnis, maupun birokrat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 

bahan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan perlindungan Hak Atas 

Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya di bidang 

merek. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 BAB 1 : PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan mengenai latar belakang situasi dan 

kondisi permasalahan yang dijadikan judul, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang dibagi 

menjadi dua bagian yakni landasan teori dan landasan 

konseptual. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang 

dianut oleh para ahli hukum dan definisi-definisi menurut 

Undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

 BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk 

menentukan arah dalam pengumpulan bahan-bahan 

penelitian, dan sifat analisis permasalahan yang digunakan 

oleh peneliti dalam suatu penelitian. 

 BAB 4 : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh 

dan menjawab rumusan masalah yang dijabarkan. Hasil 

penelitian tersebut akan dianalisis. terutama dari aspek 
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hukum merek sesuai dengan kerangka permasalahan yang 

telah dirumuskan. 

 BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan buah pemikiran dari hasil dan analisis 

dari penelitian serta memberikan saran yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




