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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri berbasis kreatifitas di Indonesia belakangan ini meningkat pesat 

antara lain dikarenakan adanya HKI (Hak Kekayaan Intelektual), HKI terbagi 

dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi 

Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu, sistem hukum tersebut diiberlakukan untuk menjaga 

dan melindungi produk, baik  berupa ciptaan, lisensi, dan merek yang memiliki 

hak dan nilai eksklusif sebagai kekayaan intelektual. 

Contoh yang paling ramai diperbincangkan diantara produk-produk 

bermuatan HKI salah satu yang ramai diperbincangkan adalah merek. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan merek adalah  

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 

3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 

unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi 

oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa.” 

Merek sebagai benda atau kekayaan dalam pengelompokan benda, yang 

disebut sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak-hak adalah hak 

pengarang atau hak cipta (auteurecht), hak paten (octrooirecht) dan hak merek 

(merken recht), dimana ketiga macam hak tersebut termasuk dalam Hak 

Kekayaan Intelektual. Pada saat dahulu pendekatan terhadap Kekayaan 

Intelektual dilakukan dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur 
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dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;1  

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan 

untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak 

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 

ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak- 

hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan 

pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang 

pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.” 

 

Hak atas merek sebagai salah satu kelompok benda bergerak tak 

berwujud, ditujukan kepada yang memang berhak, tidak kepada orang lain dan 

di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehingga sering disebut 

sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Namun demikian, sekalipun 

tidak langsung mengenai suatu benda, hak merek memiliki sifat kebendaan yang 

mutlak/absolut dan droit de suite artinya hak itu terus mengikuti pemiliknya atau 

pihak yang berhak dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang. 

Sebagai contoh hak atas tanda yang dikategorikan sebagai benda bergerak tak 

berwujud berupa hak dari pemilik merek.2  

 Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai merek, 

yaitu mempunyai arti : “Tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, 

produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; 

cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya”. 

Kebutuhan perlindungan merek semakin sangat diperlukan karena 

semakin banyaknya peniruan ciri khas. Semakin majunya dunia perdagangan, 

serta promosi dari merek maka diperlukan pengawasan terhadap merek yang 

                                                           
1 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta kekayaan,Kebendaan pada umumnya( 

Jakarta : Prenada Media,2003), hlm. 34. 
2 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan), 

(Jakarta: Ind-Hil-Co,2005), hlm. 52. 
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beredar sehingga terhindar dari penipuan dan dapat dilihat unsur pembeda dan 

kualitas barang,. Dengan luasnya perkembangan diperlukan penyesuaian dalam 

sistem perlindungan hukum terhadap merek.3 

Karena merek berkembang secara signifikan sehingga perlu pengaturan 

yang bersifat internasional sehingga yang memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan, Sehingga pada tahun 1883 dilakukan kesepakatan Paris 

Convention for The Protection of Industrial Property (Paris Convention) tentang 

perlindungan merek untuk menghindari ada nya pemboncengan dari pemilik 

lokal maupun asing.4 

Awalnya peraturan mengenai merek terdapat pada Statue of Parma yang 

melai melihat adanya unsur pembeda antara barang produk seperti pedang, 

pisau, dan produk yang terbuat dari tembaga lain.5 Sedangkan di Indonesia, 

perlindungan merek mulai dikenal saat Hindia Belanda dengan berlakunya 

Reglement Industrieele Eigendom Tahun 1912 (Reglement Hak Milik 

Perindustrian tahun 1912), Stb.1912 Nomor 545. Setelah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, pengaturan perlindungan merek terus mengalami 

perkembangan sampai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis.6 

Perlindungan merek telah dilindungi oleh Konvensi Paris, namun 

realitanya banyak merek yang tidak mendapat kepastian hukum dalam hal ini 

                                                           
3 Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di 

Indonesia ,(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003),hlm.159. 
4 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya 

di Indonesia (Bandung : PT. Alumni,2003),hlm.306. 
5 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif (Surabaya: Airlangga 

University Press,2007), hlm.159.  
6 H.D. Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia 

dan Amerika Serikat (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) 

, hlm.1. 
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pemilik merek merasa hak atas mereknya telah dilanggar untuk kepentingan 

komersial pihak lain. Peniruan atas merek dinyatakan sebagai tindakan 

pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum atau perbuatan jahat (male 

ficio, male ficus), dan pelaku dianggap memperkaya diri secara tidak jujur (unjust 

enrichment).7 

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs (Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) Secara umum TRIPs berisikan norma-

norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HKI, di samping 

pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil 

pelanggaran HKI tersebut.8 Hukum nasional tentang HKI dibuat sesuai dengan 

standar pada TRIPs. TRIPs merupakan bagian dari WTO Agreement (World 

Trade Organization) yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya 

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani 

Dokumen Akhir Putaran Uruguay General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), dimana TRIPs Agreement termasuk salah satu di dalam kesepakatan 

tersebut. Sehingga Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan 

dengan ketentuan TRIPs. 

Lebih lanjut perlindungan merek berdasarkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement juga mengatur ketentuan perlindungan merek berbunyi : 

“Based on Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis 

mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of 

which a trademark is registered, provided that use of that trademark in 

relation to those goods or services would indicate a connection between 

those goods or services and the owner of the registered trademark and 

                                                           
7 M.Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan hukum merek di Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang No. 19 tahun 1992, cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 16. 
8 Sunarmi, “Peranan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak 

Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia”, USU digital library, diakses dari  http : // library.usu.ac. 

id /download/fh/fh-sunarmi.pdf pada 03 Agustus 2020  



5 
 

provided that the interest of the owner of the registered trademark are 

likely to be damaged by such use.” 

 

Terjemahannya adalah:  

 

“Perlindungan merek Berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) 

berlaku pula terhadap barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang 

atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang 

penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk barang atau jasa 

dimaksud secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan 

antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang 

terdaftar yang bersangkutan.” 

 

Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, ketentuan ini adalah 

perluasan perlindungan merek yang mengatur barang atau jasa tidak sejenis 

dengan mendasarkan kriteria pada adanya kesan keterkaitan penggunaan merek 

dan apabila terdapat orang lain yang mendaftarkan barang karena dilihat ada 

kesamaan dapat merugikan kepentingan pemilik merek. 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berkembang sesuai kebutuhan 

untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Perbuatan yang 

curang menyebabkan kerugian bagi pemilik merek yang sah.  Kebutuhan untuk 

melindungi barang atau jasa dari adanya pemalsuan atau dari persaingan yang 

tidak wajar, juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual 

yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tidak terkecuali 

bagi merek.9 

Mendaftarkan merek bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas 

merek sehingga mendapatkan persetujuan bahwa pendaftar telah dinyatakan 

secara sah sebagai pemegang hak dari merek. Namun jika mendaftarkan barang 

                                                           
9 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82.  
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atau jasa yang sejenis dan memiliki unsur kesamaan dengan barang atau produk 

yang sudah terdaftar pada Ditjen KI maka pendaftaran akan ditolak.10  

Merek dapat dimiliki oleh badan hukum maupun orang apabila merek 

tersebut sudah didaftarkan sehingga mendapatkan hak atas merek. Suatu merek 

yang telah terdaftar baik badan hukum maupun orang yang telah memiliki hak 

atas merek pemegang hak atas merek tersebut dapat memberikan lisensi kepada 

badan hukum atau orang lain. 

Secara normatif merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk 

jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk perpanjangan memiliki 

jangka waktu perlindungan yang sama. Pada Pasal 584 KUHPer ditegaskan bahwa 

hak milik dapat dialihkan, yaitu : 

“Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain 

melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, 

karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat 

wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu 

peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang 

yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”. 

 

Sementara itu sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang nomor 

20 Tahun 2016, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan melalui: 

1) Pewarisan; 

2) Wasiat; 

3) Wakaf; 

4) Hibah; 

5) Perjanjian;atau 

6) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.11  

 

          Pada dasarnya merek dapat beralih bila sudah dilakukan suatu perjanjian 

terlebih dahulu yang dilakukan para pihak. Awal perjanjian berawal dari adanya 

                                                           
10 Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, Op.Cit., hlm.175. 
11 Lihat Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek Pasal 41 ayat (1) 
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kepentingan masing-masing pihak. Pertama perjanjian dengan proses negosiasi di 

antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak saling mengatakan keinginannya 

sehingga ada kata sepakat untuk saling menjelaskan sesuatu yang diinginkan 

melalui proses tawar-menawar.12  

Kepentingan yang dilakukan antara beberapa pihak berdasarkan pada 

kesepakatan bersama yang menjadi undang-undang dan bukti hukum bagi mereka 

yang menyepakati. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut 

yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua 

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian 

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.13 

Dari pengertian tersebut sangatlah penting para pihak untuk saling sepakat agar 

terhindar dari konflik dari ketidaktahuan dari perjanjian yang telah dibuat para 

pihak dan kedepannya apa yang sudah disepakati dapat berjalan sesuai dengan 

persetujuan sehingga isi dari perjanjian dapat dipenuhi dengan baik oleh para 

pihak yang terlibat. 

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu;  

1)saling sepakat,  

2)cakap,  

3)suatu hal tertentu  

4)suatu sebab yang halal 

 

                                                           
12 Dinamika negosiasi dalam kontak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak 

bisnis. Hal ini diulas dalam : Jeremy G. Thorn, Terampil Bernegosiasi, terjemahan Edi Nugroho 

(Jakarta: Pustaka Binaman,1995), hlm.7. 
13 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1963), hlm.1. 



8 
 

Sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi keempat hal tersebut 

karena apabila tidak dipenuhi tidak menjadi sah karena untuk menghindari 

keterpaksaan pihak serta baiknya kehendak masing-masing dapat diungkapkan 

hingga kesepakatan dapat tercapai.  

 Sesuai Pasal 1320 KUHPer diatur mengenai syarat sah perjanjian dan jika 

sudah tercapai kesepakatan dari isi pokok perjanjian kemudian mengenai hal-hal 

dari pokok perjanjian yang berisi sebagai berikut : 

1) Adanya kesepakatan 

Yang paling penting dari unsur tersebut adalah kesepakatan, karena 

merupakan ujung dari timbulnya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. 

Sebelum saling sepakat para pihak menyampaikan kehendak masing-masing lalu 

melakukan penawaran hingga tercapai akseptasi yang berarti sudah saling setuju 

mengadakan perjanjian.14 

Kesepakatan dalam perjanjian dibentuk oleh dua unsur. Pertama 

penawaran yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul 

untuk mengadakan perjanjian, yang mencakup esensialia (unsur yang harus 

mutlak ada) dalam perjanjian yang akan ditutup. Lalu penerimaan adalah  para 

pihak telah menyetujui dari tawaran yang ditawari.15 

                                                           
14 Samuel M.P Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian (Jakarta: 

Grasindo, 2008), hlm.35. 
15 J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, dalam Muhammad Syaifuddin, Hukum 

Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum 

(Bandung : Mandar Maju,2012), hlm.113. 
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Secara umum kesepakatan sangat dibutuhkan baiknya secara formal 

sehingga mengikat secara hukum sehingga merupakan hal yang terpenting pada 

perjanjian tetapi apabila ada ketentuan lain yang diperlukan seperti contoh 

pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan akta notaris16 sebagai 

pembuktian sah badan hukum sehingga diakui oleh negara dan haruslah tunduk 

pada peraturan yang telah ditetapkan.  

Kesepakatan kontrak terjadi ketika dipenuhi unsur dengan teori sebagai 

berikut: 17 

a)Teori Penerimaan yaitu jawaban atas penawaran diterima oleh pihak 

yang menawarkan 

b)Teori pengiriman yaitu kata sepakat terjadi setelah dikirim jawaban atas 

pernyataan penerimaan dari pihak yang menawarkan 

c)Teori pengetahuan yaitu kesepakatan muncul setelah para pihak 

mengetahui pernyataan massing-masing 

d.)Teori pernyataan yaitu ada kata sepakat ditulisnya jawaban atas 

penawaran. 

2) Kecakapan Para Pihak 

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang umumnya 

memiliki usia yang sudah mencapai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Beberapa pihak menggunakan usia 21 tahun sebagai titik tolak kedewasaan 

seseorang dengan landasan Pasal 1330 KUHPerdata jo. 330 KUHPerdata. 

Sementara beberapa pada standar usia 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

                                                           
16 Sudargo Gautama, Essay in Indonesia Law (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 188-

189. 
17 J. Satrio, Hukum Kontrak ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.3. 
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Seseorang dikatakan cakap jika telah memenuhi syarat sehingga dapat 

melakukan perjanjian sesuai dengan Pasal 1329 KUHPer ; 

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia 

dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.’ 

Selanjutnya pada Pasal 1330 KUHPerdata, yang menyatakan : tak cakap untuk 

membuat suatu perjanjian adalah : 

1) Tidak dewasa (tidak cukup umur) 

2) Berada dibawah pengampuan 

3) Hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya 

semua orang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak dapat membuat 

perjanjian tertentu. (Dalam perkembangannya berdasarkan Pasal 31 UU 

No. 1 tahun 1974 jo. SEMA No.3 tahun 1963, istri dapat melakukan 

perbuatan hukum) .18 

3)Suatu hal tertentu 

Pada dasarnya objek yang diperjanjikan sudah ditentukan jenisnya dan 

sudah diketahui pada saat perjanjian dilakuikan. Seperti contoh dilakukan jual beli 

tanah, harus diketahui seperti luas tanah, bentuk, dan tipe sehingga tujuan dari 

dilakukan perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.  

KUHPerdata mengatur tentang pokok persoalan atau objek perjanjian pada 

Pasal 1333. “Suatu  persetujuan harus mempunyai pokok berupa  suatu barang 

yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu  

pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” 

                                                           
18 Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 

hlm. 34. 
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Jika dalam kesepakatan terjadi penyimpangan atau tidak jelas perjanjian 

dapat tidak mengikat atau batal demi hukum sehingga tidak berlaku lagi. Bila hal-

hal yang disepakati menimbulkan ketidakjelasan perjanjian yang dapat 

mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum keberlakuannya, menurut 

Subekti19, bahwa perjanjian tersebut dari semula tidak pernah dilahirkan dan tidak 

pernah ada suatu perikatan sehingga sangat diperlukan objek yang jelas untuk 

menghindari adanya pembatalan dikemudian hari dan tidak merugikan karena 

ketidaktelitian dalam melakukan perjanjian harus diperhatikan setiap detailnya. 

4)Sebab yang halal 

Dalam perjanjian yang dimaksud sebab yang halal adalah tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika 

suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu 

batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak dari semula, 

dan para pihak akan dibawa kembali ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian 

itu tidak pernah terjadi20. Menurut penulis hal ini paling penting untuk dipenuhi 

dalam suatu perjanjian karena untuk menghindari adanya transaksi yang ilegal 

dan mungkin dapat juga memberikan pengaruh buruk kepada pihak diluar 

perjanjian dan diperlukan kesadaran dari diri sendiri untuk dapat berlaku sesuai 

dengan peraturan bukannya melanggar peraturan yang sudah diatur tapi tetap 

saja dilanggar. 

Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan “Suatu persetujuan tanpa sebab, 

atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, 

tidaklah mempunyai kekuatan hukum lalu;  

                                                           
19 Subekti., Op. Cit.,  20. 
20 Ibid, hlm. 10-11. 
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Pasal 1337 KUHPPerdata “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu 

dilarang oleh UU atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau 

dengan ketertiban umum adalah batasan kausa halal. 

 

Ketentuan Pasal 1320 memiliki dua kriteria persyaratan, syarat pertama 

yaitu adanya kesepakatan dan syarat kedua yaitu kecakapan para pihak yang 

disebut sebagai syarat subjektif. Lalu syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu dan 

syarat keempat yaitu sebab yang halal yang disebut sebagai syarat objektif. 

Sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi seluruh kriteria 

tersebut apabila tidak memenuhi dapat menyebabkan perjanjian batal demi 

hukum. 

Berikutnya yang akan dibahas dalam tesis ini adalah perjanjian jual beli. 

Pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan 

bahwa : 

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu 

barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.”  

 

 Seseorang yang melakukan jual beli memerlukan adanya kepastian hukum 

melalui bukti tertulis dengan dicapainya kata sepakat tidak cukup apabila tidak 

mengikat. Hak milik dapat mutlak dimiliki apabila sudah dilakukan penyerahan 

(Levering). Dalam Pasal 1867 KUHPer menjelaskan bahwa pembuktian dilakukan 

dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Sedangkan Pasal 

1868 KUHPer Akta otentik yang dibuat ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat 

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang diberi wewenang dan ditempat 

akta tersebut dibuat. Pejabat hukum (Notaris) yang bertugas membuat akta notariil 

sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati pihak. 
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Artinya Notaris ditunjuk secara langsung untuk membuat akta dari kesepakatan 

yang telah disetujui para pihak dan disahkan oleh notaris sesuai dengan peraturan 

yang berlaku untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari antara para 

pihak. 

 Peran Notaris dibidang legalitas bisnis sangatlah penting sebagai salah satu 

contoh pada hal pembuatan suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Legalitas 

bisnis yang dibuat oleh notaris berupa badan hukum perorangan atau berupa non 

perseorangan. Dalam pembuatan PT, CV, Firma diperlukan akta pendirian yang 

dibuat dihadapan notaris termasuk dalam pengerjaannya seperti jual beli saham, 

sewa menyewa, keputusan pemegang saham, dan berita acara rapat. 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 

Tahun 2014 ; 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain”. 

Selanjutnya jenis-jenis akta notaris terbagi menjadi dua macam yaitu akta 

autentik dan akta dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPer terdapat 

pengertian akta autentik yaitu “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan 

oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

ditempat akta itu dibuat”. Lalu diatur pada Pasal 1 angka 7 UUJN nomor 2 tahun 
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2014 menyebutkan pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya 

disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. 

 Akta dibawah tangan terdapat dua yaitu akta dibawah tangan yang 

dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmeken, yang diatur pada Pasal 15 ayat 

2 (a),(b),(c) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, yaitu : 

a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  

b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c) membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan. 

 

Sesuai Pasal 1874 KUHPer akta dibawah tangan menjelaskan“yang dianggap 

sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, 

surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat 

tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.  

Selain itu perlu dibahas lebih rinci pengalihan atas merek berdasarkan 

hukum positif di Indonesia dan mengenai kasus sengketa pengalihan hak atas 

merek Soerabii Enhaii pada putusan pada Pengadilan Negeri Nomor 

266/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL dan Pengadilan Tinggi nomor 

730/PDT/2017/PT.DKI. Kasus ini berawal pada tahun 2010 H. Andri Anis dan 

Asep Solihin selaku Penggugat pada Pengadilan Negeri, H. Andri Anis 

memperoleh pengalihan hak atas merek Soerabi Enhaii dari Asep Solihin pada 

kelas 30 melalui akta perjanjian jual beli di hadapan Notaris Dewi Tenty Septiani, 

S.H, M.Kn dengan akta Nomor 04 tanggal 06 Tahun 2010, pada saat dilakukan 

pengalihan hak atas merek tersebut sesuai dengan perjanjian akta jual beli yang 
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berlaku dan ditandatangani, pihak Cecep Sumarno selaku pihak tergugat pada 

tingkat Pengadilan Negeri, merek Soerabi Enhaii Cecep Sumarno yang terdaftar 

pada Ditjen merek pada tanggal 29 Mei 2006 kelas 30 dan terdaftar dengan nomor 

IDM000147196 beranggapan bahwa akta jual beli antara pembeli H. Andri Anis 

dan penjual Asep Solihin tersebut tidak sah. 

Dari kronologis perkaranya, pembuatan Akta Jual beli antara H. Andri 

Anis dan Asep Solihin telah sesuai dengan Pasal 15 UUJN nomor 2 Tahun 2014 

dimana notaris telah melakukan pengalihan jual beli secara sah atas nama Asep 

Solihin kepada H. Andri Anis dan Yasmar, Dalam hal ini notaris bertindak sesuai 

aturan UUJN nomor 2 Tahun 2014 dan tidak melanggar ketentuan yang 

dituduhkan oleh Cecep Sumarno. Pada faktanya yang terjadi dilapangan Cecep 

Sumarno mendalilkan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Andri Anis 

dan Yasmar mengenai pelanggaran perlindungan konsumen dan hukum 

persaingan usaha yang tidak sehat. 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan, diatas maka ditemukan hal yang 

bertentangan antara pihak Cecep Sumarno dan H. Andri Anis yang membeli 

merek terdaftar dari Asep Solihin sehingga dianggap perlu untuk mengkajinya 

dalam tesis ini dengan judul “Pengalihan Hak Atas Merek Soerabi Enhaii yang 

Terdaftar Berdasarkan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 

730/Pdt/2017/PT.DKI)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaturan mengenai pengalihan hak atas merek menurut 

hukum positif di Indonesia?  
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2) Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi terkait dengan putusan banding 

mengenai perkara pengalihan hak atas merek Soerabi Enhaii?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa tujuan, antara 

lain : 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan perbuatan notaris 

dalam membuat perjanjian hak atas merek terdaftar berdasarkan akta 

autentik yang dijiplak dan ditiru sehingga merugikan pemilik merek yang 

terdahulu 

2) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa terkait pengalihan merek 

terdaftar dimana perbuatan tersebut telah merugikan pemilik merek 

terdahulu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang disusun ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis : 

Untuk memberikan kepastian hukum terkait Notaris yang telah 

membuat akta  

pengalihan merek terdaftar bahwa memang telah terjadi kejanggalan 

sehingga diharapkan dikemudian hari Notaris dapat berhati-hati dalam 

membuat akta. 
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2) Manfaat Praktis : 

Supaya Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai praktisi hukum 

tidak melakukan  

Kelalaian terutama dalam pembuatan akta terkait dengan merek yang 

terdaftar dikarenakan jarangnya Notaris membuat akta pengalihan hak 

atas merek terdaftar sehingga diharapkan dikemudian hari Notaris 

menjadi familiar terkait dengan “merek”. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran 

literatur terkait dengan pengalihan merek, ditambah dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara singkat mengenai obyek penelitian, data 

dan sumber data, pengumpulan data, wawancara dan observasi di lapangan 

serta pendekatan hukum yang dikaitkan dengan undang- undang yang 

berlaku. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini merupakan pengolahan dan analisis data mengenai pengalihan hak 

atas merek yang menjadi sengketa dimana di dalam bab ini terdapat teori 

dan analisis pengalihan hak atas merek dan peraturan undang-undang 

beserta dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang 

merupakan bab penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran 

dari penulis terkait dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




