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ABSTRAK - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) merupakan 

lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual 

(HKI) seperti hak cipta logo. Pencipta dari suatu logo bisa mendapatkan perlindungan atas 

ciptaannya dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut. Ciptaan berupa logo tidak dapat 

dicatatkan dan sebagai akibatnya ciptaan berupa logo tidak akan mendapatkan petikan resmi 

atas ciptaannya. Hal ini tentu akan mengancam perlindungan terhadap ciptaan logo tersebut, 

yaitu berpotensi ditiru atau diplagiasi dan diakui sebagai ciptaan pihak lain. Saat ini Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa logo tidak dapat 

dicatatkan, hal tersebut tentu berpotensi menciptakan banyak plagiasi dan pembuktiannya 

siapa pemegang hak ciptaan juga sulit. Saat ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan, hal tersebut tentu 

berpotensi menciptakan banyak plagiasi dan pembuktiannya siapa pemegang hak ciptaan juga 

sulit. Perlindungan hukum tersebut tidak Perlindungan hukum tersebut tidak maksimal, 

karena jika logo tidak dicatatkan, maka tidak tercatat siapa pemegang haknya dan berpotensi 

menimbulkan plagiasi dan duplikasi serta publikasi tanpa ijin dari pihak yang berhak. 

Penyelesaian sengketa ciptaan logo dapat dilakukan di luar pengadilan dan di Pengadilan. 

Akan tetapi jika para pihak ingin meminta penetapan sementara ke pengadilan dengan 

melampirkan bukti kepemilikan hak cipta. Ketentuan ini sulit untuk diterapkan pada sengketa 

hak cipta logo yang tidak dapat dicatatkan. 

 

Kata kunci : perlindungan hukum, hak cipta, logo.

PENDAHULUAN 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HKI) merupakan 

lembaga yang ditugaskan untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak 

kekayaan intelektual (HKI) seperti hak 

cipta logo. Tugas untuk melindungi HKI 

tersebut lahir karena Ditjen HKI 

merupakan lembaga yang memberikan 

legitimasi terhadap pendaftaran hal.1  

Pencipta dari suatu logo bisa 

mendapatkan perlindungan atas 

ciptaannya dengan cara mendaftarkan 

ciptaannya tersebut. 

Perlu diketahui bahwa HKI, termasuk 

logo, merupakan hasil kreatifitas yang 

mengandung nilai komersil karena biasa 

                                                             
 

1 Surianto Ruslan, Mendesain Logo,   

Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 40 



digunakan dalam dunia usaha. 

Berdasarkan hal tersebut maka HKI 

harus dilindungi, terutama perlindungan 

penjiplakan dari para kompetitor bisnis.2 

Ciptaan berupa logo tidak dapat 

dicatatkan dan pengaturan tersebut, tentu 

mengancam perlindungan pemegang hak 

cipta logo dan pembuktiannya juga sulit. 

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan 

fenomena yang banyak terjadi di 

masyarakat, di mana terdapat banyak 

kasus penjiplakan atau tiruan hak 

ciptaan. 

Hal ini terjadi dalam banyak kasus, 

seperti yang diputus dalam Putusan 

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 

Nomor 07 PK/Pdt.Sus/ 2011, di mana 

Theng Jhing Djie selaku penerus hak, 

pemilik sah atas hak cipta dengan judul 

“Seni Lukis Logo” berdasarkan 

pengalihan hak dari saudara Liong Hiang 

Fa sesuai dengna Surat Direktur Hak 

Cipta Nomor H2-HC-03.02-030-77/96 

                                                             
2  Muhammad Lailatul Qodri Z, 

Panduan Lengkap HRD dan GA, RAS, 

Bogor, 2014, hal. 44 

tanggal 1 Juni 2001 perihal pemidahan 

hak cipta. Kendati sudah terdaftar, akan 

tetapi Hadiyanto Tjukup Wirawan juga 

mendaftarkan dan mendapatkan dari 

Ditjen HKI yaitu melalui Keputusan 

Pemberian Hak Desain Industri berjudul 

“Strip Sepatu X2” dengan tanggal 

permohonan 29 Februari 2005. Desain 

industri yang dimiliki oleh Hadiyanto 

Tjukup Wirawan tersebut sama persis 

dengan Hak Cipta “Seni Lukis Logo 

Asics Tiger”, terutama dari segi 

komposisi garis dan konfigurasinya.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah yuridis-normatif, 

yaitu penelitian terhadap peraturan 

perundang-undangan maupun terhadap 

putusan pengadilan yang dikaji secara 

konsep maupun secara perbandingan.3 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
3 Abdul Kadir, Metode Penelitian Hukum, 

Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 28 



1. Pendekatan Peraturan Perundang-

Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

yang mengatur terkait dengan hak 

cipta, yakni Undang-Undang 

Dasar 1945, Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, dan Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. 

2. Pendekatan Konseptual   

(Conceptual Approach). 

Pendekatan ini dilakukan jika 

pendekatan perundang-undangan 

tidak secara lengkap mengatur 

mengenai permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini4.  

PEMBAHASAN 

Logo Termasuk Karya Seni Dalam 

Ruang Lingkup Hak Cipta  

Logo dimasukkan dalam kualifikasi 

ciptaan, akan tetapi tidak dapat 

                                                             
4 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian 

Hukum, Kencana, Malang, 2007, Hal. 137 

didaftarkan di Kemenkumham. 

Pengaturan tersebut mereduksi 

perlindungan hukum bagi pemegang hak 

cipta logo, karena tidak ada pencatatan 

terkait dengan siapa pemegang hak cipta 

logo pertama. Tidak tercatatnya logo 

tersebut tentu mempunyai akibat hukum 

kesulitan penentuan siapa yang berhak 

atas ciptaan logo tersebut. 

Kedudukan Ciptaan Logo dalam 

Undang-Undang Hak Cipta 

Jika melihat ketentuan dalam bagian 

konsideran, terlihat jelas bahwa UU No. 

28 tahun 2014 disusun untuk merespon 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

menjawab tantangan teknologi, seni, dan 

sastra. 

Bagian konsideran tersebut secara 

jelas menyebutkan bahwa UU No. 19 

tahun 2002 sudah tidak lagi relevan 

dengan kondisi sekarang ini, terutama 

yang berkaitan dengan perkembangan 

teknologi-informasi. Oleh karena itu, 

penting untuk diadakan perubahan 



sehingga terdapat relevansi dengan 

perkembangan jaman saat ini. Beberapa 

ketentuan baru dalam UU No. 28 tahun 

2014 dianggap relevan dengan keadaan 

saat ini. 

Akan tetapi, beberapa ketentuan 

dalam UU No. 28 tahun 2014 masih 

menimbulkan beberapa permasalahan 

yuridis. Satu sisi, Pasal 1 ayat (1) UU 

No. 28 tahun 2014 menentukan 

pengertian hak cipta sebagai berikut: 

Hak Cipta adalah hak eksklusif 

pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah 

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Hak cipta merupakan hak bagi 

pencipta atau pemegang hak cipta atas 

ciptaannya. Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) 

UU No. 28 tahun 2014 menentukan 

pengertian hak cipta. 

Terdapat perbedaan antara pencipta 

dengan pemegang hak cipta. Jika 

pencipta adalah pembuat logo, maka 

pemegang hak cipta belum tentu 

pencipta logo tersebut, melainkan bisa 

pihak lain yang menggunakan jasa 

pencipta tersebut untuk membuatkan 

logo tertentu. Hal ini biasa terjadi di 

perusahaan.  

Semua ciptaan dalam berbagai 

bidang pada prinsipnya mendapatkan 

perlindungan dalam ruang lingkup HKI. 

Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014 

mengatur terkait dengan bidang-bidang 

ciptaan yang dilindungi. 

Pasal 40 ayat (1) huruf (f) UU No. 28 

tahun 2014 menentukan bahwa ciptaan 

yang dilindungi salah satunya adalah 

gambar. Makna gambar tersebut 

kemudian dijelaskan dalam penjelasan 

Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, 

maka jelas bahwa logo termasuk dalam 

ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta 



dalam hukum Indonesia. Hal ini karena 

terdapat hak cipta yang tidak dilindungi 

hak cipta, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 41 UU No. 28 tahun 2014. Alur 

proses pencatatan tersebut dapat dilihat 

dari gambar berikut: 5 

Prosedur Pencatatan Hak Cipta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun hak cipta logo termasuk 

dalam ciptaan yang dilindungi, akan 

tetapi hak cipta logo termasuk dalam 

                                                             
5 Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, 

http://www.dgip.go.id 

kualifikasi hak cipta yang tidak dapat 

dicatatkan untuk mendapatkan surat 

pencatatan atau surat pendaftaran ciptaan 

maupun petikan resmi. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU 

No. 28 tahun 2014. 

Tidak jelas tujuan dari pengaturan 

dalam Pasal 65 UU No. 28 tahun 2014 

tersebut. Hal ini karena dalam bagian 

penjelasan, tidak ada penjelasan terkait 

dengan Pasal tersebut, melainkan hanya 

terdapat keterangan “cukup jelas”. Tidak 

ada penjelasan kenapa logo atau tanda 

pembeda yang digunakan sebagai merek 

dalam perdagangan barang/jasa atau 

digunakan sebagai lambang organisasi, 

badan usaha, atau badan hukum tidak 

dapat dilakukan pencatatan. Hal ini tentu 

menimbulkan berbagai potensi 

permasalahan. 

Permasalahan yuridisnya adalah pada 

satu sisi, logo diakui sebagai ciptaan 

yang dilindungi, akan tetapi pada lain 

sisi logo tidak dapat dicatatkan. 



Perlindungan seperti apa yang diberikan 

jika logo yang ada tidak didaftarkan. Hal 

ini tentu menimbulkan kerancuan dan 

akibat hukum yaitu logo yang ada akan 

mudah dijiplak atau diplagiasi dan 

membutuhkan pembuktian yang sulit 

mengenai siapa pencipta logo yang 

sebenarnya karena tidak tercatat. 

Sejak berlakunya UU No. 28 tahun 

2014 tersebut, maka logo tidak bisa 

didaftarkan atau dicatatkan. Hal tersebut 

berakibat terhadap keberadaan pencipta 

atau pemegang logo tidak mempunyai 

bukti sebagai pemegang hak cipta. Logo 

yang ada tidak terdaftar sebagai hak 

cipta dan tidak jelas siapa pemegang 

haknya.  

Akibat dari hal tersebut, beberapa 

pemegang atau pemilik hak cipta logo 

mendaftarkan logonya kepada Direktorat 

Merek. Pendaftaran kepada Direktorat 

Merek tersebut dilakukan untuk produksi 

perdagangan dan jasa. Hal tersebut 

merupakan penyimpangan karena logo 

termasuk dalam ranah hak cipta, bukan 

hak merek bila logo tidak dipergunakan 

pada kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa. 

Hak Berkaitan dengan Hak Cipta 

Logo 

Hak yang berkaitan dengan hak cipta 

adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak 

moral merupakan hak yang melekat 

secara pribadi pada pencipta suatu hak 

cipta. Salah satu bentuk dari hak moral 

adalah tetap mencantumkan nama 

pencipta atau sebaliknya dalam publik, 

pencipta bebas untuk merubah ciptaan, 

dan lain sebagainya. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 

No. 28 tahun 2014. 

Kedua hak yang melekat pada hasil 

ciptaan tersebut adalah hak yang 

otomatis bisa didapatkan oleh pencipta 

ketika ciptaannya sudah diakui secara 

hukum atau tercatat secara administratif. 

Jika belum atau tidak tercatat secara 

administratif, maka akan kesulitan untuk 



memberikan hak moral dan hak ekonomi 

atas suatu ciptaan tersebut.  

Hal ini tentu terjadi dalam 

pengaturan UU No. 28 tahun 2014 yang 

menentukan bahwa hak cipta berupa 

logo tidak dapat dicatatkan artinya 

bahwa pencipta atau pemegang hak cipta 

logo tetap mempunyai hak moral dan 

hak ekonomi, tidak mudah mendapatkan 

hak tersebut. Pemenuhan hak tersebut 

sulit dilaksanakan karena tidak jelas 

siapa pemegang hak cipta logo yang ada. 

Tidak terdaftarnya hak logo tersebut 

dapat menyebabkan tidak terpenuhinya 

hak moral dan hak ekonomi yang sudah 

diatur dalam UU No. 28 tahun 2014. 

Urgensi Perlindungan Terhadap Hak 

Cipta Logo 

Perlindungan hukum erat kaitannya 

dengan konsep pembentukan negara. 

Negara merupakan organisasi kekuasaan 

yang eksistensinya dipahami sebagai 

hasil bentukan masyarakat melalui 

perjanjian sosial antar warga masyarakat. 

Keberadaan negara merupakan 

kebutuhan bersama untuk melindungi 

dan memenuhi hak-hak individu warga 

negara serta menjaga tertib kehidupan 

sosial bersama.6  

Sejak adanya pengaturan tentang 

hak cipta 3 (tiga) abad yang lalu, hak 

cipta sudah menjadi bagian dari industri 

kreatif yang tidak ingin karyanya 

dibajak, ditiru, atau diplagiasi orang lain. 

Pada awalnya, hak cipta hanya 

menyentuh ranah karya tulis. Upaya 

untuk melindungi hak cipta tersebut 

adalah untuk menghindari dari duplikasi 

pihak lain yang tidak bertanggungjawab. 

Pada saat itu, duplikasi atas karya orang 

lain tanpa ijin marak dilakukan, baik 

untuk kepentingan komersil maupun 

kepentingan komedi. 7  Seiring 

berjalannya waktu, hak cipta kemudian 

berkembang dengan mencakup ranah 

lain, termasuk musik dan juga logo. 

                                                             
6 Penegakan Hukum dan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik, www.mahfudmd.com, 

diakses tanggal 04/02/2016. 
7 Paul Goldstein, Hak Cipta : Dahulu, Kini 

dan Esok, YOI, Jakarta, 1997, hal. 1-2 



Setiap negara menerapkan peraturan 

sendiri mengenai hak cipta. 

Perlindungan hak cipta di Indonesia 

talah dimulai sejak jaman Hindia 

Belanda dengan berlakunya Auteurswet 

1912 Stbl. 600/1912. Sejalan dengan 

berlakunya UUD 1945, masa berlaku 

Auteurswet 1912 Stbl. 600/1912 tetap 

dipertahankan sampai terbitnya UU No. 

6 tahun 1982 tentang hak cipta yang 

kemudian diubah menjadi UU No. 7 

tahun 1987. Sepuluh tahun kemudian, 

UU tersebut diperbaharui lagi menjadi 

UU No. 12 tahun 1997, kemudian 

diperbaharui lagi menjadi UU No. 19 

tahun 2002. Perubahan terakhir yang 

berlaku sampai saat ini adalah lahirnya 

UU No. 28 tahun 2014 yang 

menggantikan UU No. 19 tahun 2002 

tentang hak cipta. 8  UU No. 28 tahun 

2014 tentang hak cipta merupakan 

ketentuan bagi perkembangan hak cipta 

                                                             
8  Tim VisiMedia, Panduan Resmi Hak 

Cipta, VisiMedia, Jakarta, 2015, hal. xi 

karena banyak perubahan dalam 

Undang-Undang yang baru tersebut. 

Kepastian Hukum Perlindungan Hak 

Cipta Logo 

Tidak ada kepastian hukum terkait 

dengan perlindungan hukum bagi hak 

cipta logo. Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan sistem hukum Indonesia yang 

menjunjung tinggi asas kepastian 

hukum. Kepastian hukum di Indonesia 

lahir dari konsep negara hukum 

Indonesia dan sistem Eropa Kontinental 

yang dianut dalam sistem hukum 

Indonesia. 

Penyelesaian Sengketa Ciptaan Logo 

Ciptaan berupa logo tidak dapat 

dicatatkan dan sebagai akibatnya ciptaan 

berupa logo tidak akan mendapatkan 

petikan resmi atas ciptaannya. Hal ini 

tentu akan mengancam perlindungan 

terhadap ciptaan logo tersebut, yaitu 

berpotensi ditiru atau diplagiasi dan 

diakui sebagai ciptaan pihak lain. Ketika 

ada pihak lain yang melakukan plagiasi, 



maka pembuktian siapa yang lebih dulu 

menciptakan akan sulit dilakukan. 

Pengaturan logo tidak dapat dicatatkan 

tersebut, tentu mengancam perlindungan 

pemegang hak cipta logo dan 

pembuktiannya juga sulit. Ketentuan 

bahwa logo tidak dapat dicatatkan 

tersebut tidak sesuai dengan fenomena 

yang banyak terjadi di masyarakat, di 

mana terdapat banyak kasus penjiplakan 

atau tiruan hak ciptaan. 

Sengketa Ciptaan Logo 

Ciptaan logo dalam konteks 

pengaturan Pasal 65 UU No. 28 tahun 

2014 berpotensi menimbulkan banyak 

sengketa. Hal ini karena ciptaan berupa 

logo yang dilindungi ternyata tidak dapat 

dicatatkan di Kementerian Hukum dan 

HAM. Banyaknya logo yang tidak 

dicatatkan dan tidak terdaftar akan 

mengakibatkan banyaknya sengketa 

logo. Dapat dibayangkan, untuk hak 

cipta yang sudah dicatatkan saja masih 

berpotensi menimbulkan sengketa, 

apalagi logo yang tidak dicatatkan. 

Sengketa hak cipta dapat 

diselesaikan melalui cara penyelesaian, 

yaitu penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dan penyelesaian sengketa di 

pengadilan. 

Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan 

Penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan dapat dilakukan dengan 

menggunakan alternatif penyelesaian 

sengketa yaitu mediasi, negosiasi, 

konsiliasi dan arbitrase. Sengketa yang 

dapat diselesaikan adalah sengketa yang 

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 95 

ayat (1) UU No. 28 tahun 2014, yakni: 

1. Arbitrase  

Mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(selanjutnya disingkat UUAAPS) 

pengertian arbitrase sebagai berikut 

“Arbitrase adalah cara penyelesaian 



suatu sengketa perdata di luar peradilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian 

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 

para pihak yang bersengketa”. Ketentuan 

Acara dalam proses arbitrase diatur 

dalam Pasal 27, 28, 29, 30, Undang-

Undang nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

Hasil dari arbitrase adalah putusan. 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam 

Pasal 54 Undang-Undang nomor 30 

tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa: 

Pasal 54 

(1) Putusan arbitrase harus memuat:  

a. kepala putusan yang berbunyi 

"Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa";  

b. nama lengkap 

dan alamat para pihak;  

c. uraian singkat 

sengketa;  

d. pendirian para 

pihak;  

e. nama lengkap 

dan alamat arbiter;  

f. pertimbangan 

dan kesimpulan arbiter atau 

majelis arbitrase mengenai 

keseluruhan sengketa;  

g. pendapat tiap-

tiap arbiter dalam hal terdapat 

perbedaan pendapat dalam 

majelis arbitrase;  

h. amar putusan;  

i. tempat dan 

tanggal putusan; dan  

tanda tangan arbiter atau majelis 

arbitrase. 

2. Mediasi 

Dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, yang mengartikan 

mediasi sebagai berikut “Mediasi 

adalah penyelesaian sengketa melalui 



proses perundingan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator”. 

3. Negosiasi 

Negosiasi merupakan bagian dari 

mekanisme penyelesaian sengketa di 

antara para pihak dengan jalan 

damai, yaitu melalui suatu 

perundingan.9 

4. Konsiliasi 

Pengertian konsiliasi dapat 

ditemukan dalam pasal 1 ayat (10) 

dan alinea 9 Penjelasan Umum 

UUAAPS, yaitu konsiliasi 

merupakan salah satu lembaga 

alternatif dalam penyelesaian 

sengketa. Dengan demikian, maka 

konsiliasi merupakan proses 

penyelesaian sengketa alternatif dan 

melibatkan pihak ketiga yang 

diikutsertakan untuk menyelesaikan 

sengketa. 

Jika melihat ketentuan yang 

terdapat dalam UUAAPS, maka 

                                                             
9Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian 

Sengketa Berdasarkan Mediasi, Jurnal Lex et 

Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 22  

alternatif penyelesaian sengketa tidak 

hanya terbatas pada mediasi, negosiasi, 

atau konsiliasi, dan arbitrase. Pasal 1 

ayat (10) UUAAPS menentukan bahwa 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa 

adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, 

yakni penyelesaian di luar pengadilan 

dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. 

Terbatasnya penyelesaian di luar 

pengadilan tersebut tentunya juga 

membatasi proses penyelesaian di luar 

pengadilan sebagai salah satu 

penyelesaian sengketa yang saat ini lebih 

gencar dilakukan. Semestinya 

penyelesaian di luar pengadilan juga 

digencarkan dan diupayakan dengan 

sungguh-sungguh, supaya permasalahan 

bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. 

Hasil dari konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli 

adalah kesepakatan. Pelaksanaan 



alternatif penyelesaian sengketa tersebut 

dilakukan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa: 

Pasal 6 

(1) Sengketa atau beda pendapat 

perdata dapat diselesaikan oleh para 

pihak melalui alternatif penyelesaian 

sengketa yang didasarkan pada 

itikad baik dengan 

mengesampingkan penyelesaian 

secara litigasi di Pengadilan Negeri. 

(2) Penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui alternatif 

penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

diselesaikan dalam pertemuan 

langsung oleh para pihak dalam 

waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari dan hasilnya dituangkan dalam 

suatu kesepakatan tertulis. 

(3) Dalam hal sengketa atau beda 

pendapat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) tidak dapat 

diselesaikan, maka atas kesepakatan 

tertulis para pihak,sengketa atau 

beda pendapat diselesaikan melalui 

bantuan seorang atau lebih 

penasehat ahli maupun melalui 

seorang mediator. 

(4) Apabila para pihak tsb dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari 

dengan bantuan seorang atau lebih 

penasehat ahli maupun melalui 

seorang mediator tidak berhasil 

mencapai kata sepakat, atau 

mediator tidak berhasil 

mempertemukan kedua belah pihak, 

maka para pihak dapat 

menghubungi sebuah lembaga 

arbitrase atau lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa untuk 

menunjuk seorang mediator. 

(5) Setelah penunjukan mediator oleh 

lembaga arbitrase atau 

lembaga alternatif penyelesaian 

sengketa, dalam waktu paling lama 7 



(tujuh) hari usaha mediasi harus 

sudah dapat dimulai. 

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui mediasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(5) dengan memegang teguh 

kerahasiaan, dalam waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari harus 

tercapai kesepakatan dalam bentuk 

tertulis yang ditandatangani oleh 

semua pihak yang terkait. 

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat secara 

tertulis adalah final dan mengikat 

para pihak untuk dilaksanakan 

dengan itikad baik serta wajib 

didaftarkan di Pengadilan Negeri 

dalam waktu paling lama 30 

(tigapuluh) hari sejak 

penandatanganan. 

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(7) wajib selesai dilaksanakan dalam 

waktu paling lama 30( tiga puluh) 

hari sejak pendaftaran. 

(9) Apabila usaha perdamaian 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) sampai dengan ayat (6) tidak 

dapat dicapai, maka para pihak 

berdasarkan kesepakatan secara 

tertulis dapat mengajukan usaha 

penyelesaiannya melalui 

lembaga arbitrase atau arbitrase 

ad-hoc. 

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan 

Penyelesaian di Pengadilan dapat 

dilakukan untuk memutuskan ganti rugi 

yang akan diterima oleh pihak yang 

merasa dirugikan. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 

No. 28 tahun 2014. 

Proses pengajuan gugatan ke 

Pengadilan dilakukan dengan 

berpedoman kepada tahapan yang sudah 

diatur dalam Pasal 100 UU No. 28 tahun 

2014 dan tahap penyelesaian akan 

dilaksanakan maksimal 90 (sembilan 



puluh) hari dan dapat ditambahkan 

maksimal 30 (tiga puluh) hari 

sebagaimana dalam Pasal 101 UU No. 

28 tahun 2014.  

Pada proses penyelesaian sengketa 

di Pengadilan, para pihak dapat meminta 

pengadilan untuk mengeluarkan 

penetapan sementara. Hal-hal yang dapat 

dimintai penetapan tersebut adalah untuk 

hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 

106 UU No. 28 tahun 2014. 

Ketentuan yang menjadi 

permasalahan yuridis dalam permintaan 

penetapan di Pengadilan adalah terkait 

dengan persyaratan yang harus dipenuhi. 

Di antara syarat yang harus dipenuhi 

adalah melampirkan bukti kepemilikan 

hak cipta. Hal tersebut diatur dalam 

Pasal 107 UU No. 28 tahun 2014. 

Pembuktian tersebut sulit dilakukan 

oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal 

ini karena pihak yang merasa dirugikan 

tidak mempunyai petikan pemegang hak, 

karena tidak boleh dicatatkan. Bukti apa 

yang harus ditunjukkan juga tidak jelas. 

Peraturan perundang-undangan ini tidak 

menyediakan solusi terkait pembuktian 

kepemilikan hak cipta logo yang tidak 

bisa dicatatkan. 

PENUTUP 

SIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan hasil ana- 

lisis diatas dan menjawab rumusan 

permasalahan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Logo termasuk salah satu karya seni 

yang termasuk dalam ruang lingkup hak 

cipta. Perlindungan hukum terhadap 

pemegang hak cipta logo UU No. 28 

tahun 2014 adalah semua ciptaan dalam 

berbagai bidang mendapat perlindungan 

hukum dalam ruang lingkup HKI (Pasal 

40 UU No. 28 tahun 2014). Kendati 

demikian, tidak semua dari ciptaan yang 

dilindungi tersebut dapat dicatatkan dan 

mendapatkan surat pendaftaran ciptaan, 

salah satu yang dikecualikan adalah hak 

cipta logo yang tidak dapat dicatatkan 



(Pasal 65 UU No. 28 tahun 2014). 

Perlindungan hukum tersebut tidak 

maksimal, karena jika logo tidak 

dicatatkan, maka pembuktian siapa yang 

lebih dulu menciptakan suatu ciptaan 

logo tersebut sangat sulit, tidak tercatat 

siapa pemegang haknya dan berpotensi 

menimbulkan plagiasi dan duplikasi 

serta publikasi tanpa ijin dari pihak yang 

berhak. Tidak dicatatkannya hak cipta 

logo tersebut juga tidak mendukung 

pemenuhan hak moral dan hak ekonomi 

yang melekat pada suatu hak cipta. 

2. Penyelesaian sengketa ciptaan logo 

dapat dilakukan di luar pengadilan dan 

di Pengadilan. Penyelesaian di luar 

pengadilan dapat dilakukan dengan 

menggunakan alternatif penyelesaian 

sengketa yaitu mediasi, negosiasi dan 

konsiliasi dan arbitrase. Ketentuan 

alternatif penyelesaian sengketa tersebut 

lebih sempit apa yang sudah diatur 

dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan 

bahwa alternatif penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan dengan cara konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 

penilaian ahli. Selanjutnya penyelesaian 

di Pengadilan hanya dapat dilakukan di 

Pengadilan Niaga. Akan tetapi jika para 

pihak ingin meminta penetapan 

sementara ke pengadilan seperti 

penyitaan barang sengketa dan lain 

sebagainya, maka syaratnya adalah 

melampirkan bukti kepemilikan hak 

cipta atau hak terkait. Ketentuan ini sulit 

untuk diterapkan pada sengketa hak cipta 

logo yang tidak dapat dicatatkan. Selain 

itu, juga tidak ada ketentuan tata cara 

pembuktian hak cipta yang tidak dapat 

dicatatkan. 

SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis memiliki beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Hak cipta logo seharusnya bisa 

dicatatkan atau diatur mekanisme 



lain supaya jelas siapa pemegang 

hak atas logo tersebut. Hal tersebut 

jelas memberikan perlindungan bagi 

pemegang hak. Jika tidak 

dicatatkan, maka hak cipta logo bisa 

menimbulkan sengketa dan 

pembuktiannya sulit karena tidak 

ada surat pendaftaran ciptaan 

maupun petikan resmi.  

2. Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan seharusnya bisa lebih 

diutamakan seperti yang diatur 

dalam dalam Pasal 1 ayat (10) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 yang menentukan bahwa 

alternatif penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian 

ahli. 
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