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 ABSTRAK SKRIPSI 
 

 

Skripsi yang berjudul “ALTERNATIF PENYELESAIAN PERMASALAHAN 

MEREK DAGANG TAS DI PASAR KLIWON” bertujuan untuk mengetahui mengapa 

pemilik merek memilih jalur alternatif sebagai penyelesaian permasalahan merek, dan 

cara menentukan besaran ganti rugi yang diajukan oleh pemilik merek serta bagaimana 

pelaksanaan pemberian ganti rugi yang telah ditetapkan.  

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. 

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. 

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 

selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

Hasil penelitian alasan pemilik merek memilih sarana ganti rugi sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa merek adalah para pedagang dan pengrajin bersedia untuk 

mengganti kerugian dari pemilik merek atas adanya pelanggaran, apabila menempuh jalur 

hukum membutuhkan waktu lama, pertimbangan kemanusiaan karena para pelaku 

pelanggaran merupakan tulang punggung keluarganya.  

Penentuan dasar perhitungan ganti rugi untuk pedagang atas pelanggaran merek 

terhadap tas merek Frattini dilakukan rumus (harga tas) x (asumsi tas yang dijual dalam 1 

bulan) x (lamanya pelanggaran merek) + Denda = (Total Ganti Rugi yang harus dibayar). 

Perhitungan ganti rugi pelanggaran merek terhadap tas merek Kairos dilakukan dengan 

cara (harga tas) x (asumsi tas yang dijual dalam 1 bulan) x (lamanya pelanggaran merek) 

= (Total Ganti Rugi yang harus dibayar ). Untuk pengrajin para pemilik merek 

mengenakan ganti rugi sebesar Rp.75.000.000,-. 

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap pemilik merek dilakukan dengan cara 

tunai di ruangan Kasat Reskrim Polres Kudus. Setelah dilaksanakan pembayaran ganti 

kerugian kemudian dilanjutkan pencabutan pengaduan pelanggaran merek di Satreskrim 

Polres Kudus oleh kuasa hukum pemilik merek Frattini dan merek Kairos. 
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