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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hak Kekayaan Intelektual memiliki keterkaitan dengan  kreativitas manusia 

dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dengan 

kreativitas tersebut dapat mengembangkan inovasi teknologi maupun 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.1 Hak Kekayaan Intelektual 

merupakan terjemahan dari  Intellectual Property Rights (IPR), yaitu hak yang 

timbul bagi hasil olah pikir atau ide dari kemampuan intelektual manusia yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna kembali untuk manusia.2  

Hasil karya intelektual manusia yang dimaksud adalah di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan 

yang menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Hak Kekayaan 

Intelektual juga merupakan hak untuk untuk menikmati hasil dari produk 

intelektual dengan secara ekonomis.  Sehingga, nilai ekonomi yang melekat 

menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual.3   

Menurut Sri Redjeki Hartono, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu 

hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan 

oleh negara yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak 

 
1 Haris Yusuf dan Rahman Hasima, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat 
Kota Baubau”, Jurnal Holrev Volume 2 Issue 1, Maret 2018, hal. 336 
2 Klinik konsultasi HKI, Panduan pengenalan HKI: Hak Kekayaan Intelektual, (Tangerang: 
Konsultasi HKI, 2017), hal. 1 
3 Ibid, hal. 2 
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khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang 

dipenuhi.4 Kemudian, mengenai objek yang diatur dalam Hak Kekayaan 

Intelektual merupakan karya-karya yang lahir atau timbul karena kemampuan 

intelektual manusia.5  

   Sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual tidak lepas dari 

perkembangan dan dinamika sosial dari negara barat. Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual sudah ada sekitar  3200 tahun sebelum masehi  dengan 

adanya pemberian tanda pada keramik yang dilakukan oleh masyarakat yunani 

dengan eropa lainnya untuk menunjukkan identitas pembuat.6 Kemudian, 

terdapat pula bukti sejarah Hak Kekayaan Intelektual yaitu pada 500 tahun 

sebelum masehi  dengan adanya monopoli yang diberikan oleh raja kepada 

tukang masak di Sybaris untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil 

penemuan.7 Konsep dan rezim Hak Kekayaan Intelektual dari aspek filosofis 

dimulai sejak abad ke 18 dengan pandangan John Locke  dan Jean Jacques 

Rousseau.  

   John locke menawarkan justifikasi terhadap hak milik pribadi sebagai 

sebuah hak alamiah (natural rights). Menurut John Locke, setiap orang secara 

alamiah memiliki hak kekayaan (property) yang terdapat dalam dirinya sendiri 

atau pribadi dari hasil pekerjaannya dengan melakukan sebuah pengorbanan.8 

 
4 Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, (Semarang 
:Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UNDIP, 1993), hal. 2 
5 Direktorat Jenderal Kekeayaan Intelektual, “Pengenalan hak kekayaan intelektual”, http://e-
tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/, diakses tanggal 20 november 2019  
6 Triyanto, ”Landasan dan Kerangka Filosofis HKI”, Jurnal Vol no 1 2012 HKI Sebelas Maret 2012, 
hal. 4  
7 Ibid, hal. 5 
8 Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, Bagian Hukum, 
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John locke berpendapat, bahwa pengorbanan perlu diberikan penghargaan yang 

berwujud perlindungan hak milik dan pemberian insentif ekonomi. Pemberian 

penghargaan diberikan pencipta agar dapat mendorong untuk menciptakan 

sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (finished product) yang bermanfaat 

bagi masyarakat.9 Kemudian, pada abad ke 19 Secara resmi Hak Kekayaan 

Intelektual lahir setelah Revolusi Industri, dimulai dari Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of 

Artistic and Literary works.10 

Peranan hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting 

terutama dalam perkembangan dunia perdagangan nasional maupun 

internasional dan juga dalam menjaga persaingan usaha yang sehat untuk tidak 

terjadi kemungkinan adanya pembajakan, peniruan maupun penyalahgunaan 

pemakaian Hak Atas Merek.11 Substansi Kekayaan Intelektual melindungi hak 

milik individual, yaitu hak kebendaan tidak berwujud (intangible rights) yang 

berasal dari kemampuan intelektual.12  Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

telah diakui oleh organisasi internasional dan berbagai negara yang ada di 

penjuru dunia.13 Hal ini terjadi, dikarenakan adanya persetujuan salah satu 

dokumen penting yang dihasilkan dalam Putaran Akhir Uruguay (The Uruguay 

 
Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan 
Budaya, hal. 6 
9 Ibid. 
10 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung: Alumni, 2005), 
hal. vii 
11 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual,(Banten: 
Dirjen HKI, 2013), hal. 17 
12 Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, “Pembangunan Kekayaan Intelektual  Berbasis Teknologi 
Informasi di Era Global”, Prosiding seminar multi disiplin ilmu inisbank, SENDI U ke 2 Tahun 
2016, hal. 490  
13Ibid. 
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Final Round) dalam rangka pendirian World Trade Organization (WTO), 

dokumen tersebut adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs).14 

   Persetujuan yang dibuat dalam TRIPs secara umum menjelaskan  norma 

yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HKI.15 Pembuatan 

TRIPs juga memiliki tujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum atas hak 

milik intelektual guna mendorong munculnya inovasi, pengalihan, penyebaran 

teknologi, diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakaian 

pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan 

ekonomi serta dapat menyeimbangkan mbangkan antara hak dan kewajiban.16 

  Pada tataran praktis, yang terdapat pada isi perjanjian TRIPs Bagian II 

menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang diatur tentang Standar Ketersediaan, 

Lingkup, Penggunaan Hak Milik Intelektual  dan Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual, yaitu Copyrights and related rights (Hak cipta dan Hak terkait), 

Trademarks, Service Marks, Trade Names (Merek Dagang, Merek Jasa, Nama 

Dagang), Geographical Indications (Indikasi Geografis), Industrial Designs 

(Desain Industri), Patents (Paten), Layout Design of Integrated Circuits (Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu), Protections of Undisclosed Information (Rahasia 

 
14Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Biasa), 
(Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widyasarana Indonesia, 2000), hal. 2 
15Siti Munawaroh, ”Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights) Terhadap 
Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia”, Jurnal Teknologi 
Informasi DINAMIK Volume XI, No. 1, Januari 2006, hal. 23 
16 Suyud Margono, Op.Cit.,hal. 3 
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Dagang) dan Control of Anti-competitive Rights (Pengendalian Praktek 

Persaingan Curang). 17  

   Ketentuan yang termasuk dalam lingkup hak milik intelektual pada bagian 

II isi perjanjian TRIPs merupakan perjanjian internasional yang paling 

menyeluruh dan lebih luas dalam mengatur dan melindungi HKI (Hak Kekayaan 

Intelektual) dibanding peraturan perundang-undangan nasional maupun 

konvensi-konvensi internasional sebelumnya.18 Selain TRIPs  yang dibuat oleh 

WTO, terdapat pula  konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang 

Kekayaan Intelektual yaitu Paris Convention 1883, Berne Convention 1886, 

Universal Copyright Convention (UCC), Convention Establishing The World 

Intellectual Property Organization (WIPO), dan  Patent Cooperation Treaty 

(PCT).19 

 Salah satu Organisasi Internasional di bawah PBB yang menangani 

masalah HKI adalah WIPO (World Intellectual Property Organization). Tujuan 

umum WIPO sendiri adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan 

terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, dengan ini dapat mendukung 

pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui kegiatan kreatif, 

pemberian kemudahan untuk alih teknologi dan penyebaran ciptaan.20 WIPO 

juga mendefinisikan HKI yaitu, sebagai berikut:21 

 
17 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Setara Press, 2017), hal 15-16 
18 Siti Munawaroh Op.cit, hal. 25 
19Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2017), hal. 14-15 
20Masjupri, Thesis “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam”, 
(Surakarta:UNS, 2005), hal. 2 
21Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI): dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, 
(Semarang: Madina Semarang, 2013), hal. 5 
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Intellectual property, very broadly, means The legal  
rights which result from intellectual   activity in the 
industrial, scientific, literary or artistic fields. 

 
 Dapat dilihat dari tujuan dan definisi yang dijelaskan pada WIPO (World 

Intellectual Property Organization), ini merupakan bukti nyata bahwa HKI  

tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.  

Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade Organization) dengan 

menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 15 

April 1994 di Marrakesh, Morocco. Kemudian, Indonesia meratifikasi 

Persetujuan tersebut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (UU 

No.7/1994). Sebagai salah satu anggota WTO, Indonesia telah meratifikasi salah 

satu perjanjian yang telah dibuat di bawah naungan WTO. salah satu nya adalah 

Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs 

Agreement).22 

TRIPs Agreement memuat berbagai norma standar perlindungan karya-

karya intelektual dan mengandung pelaksanaan penegakan hukum. Penyesuaian 

ketentuan dalam TRIPs Agreement  khususnya yang berhubungan dengan merek, 

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-

undang ini diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Merek yang lama 

 
22Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO &Hukum HKI 
Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2005),hal. 2 
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karena dianggap belum terlalu memenuhi perlindungan tentang Merek dan 

memenuhi norma standar yang ada pada TRIPs Agreement.23  

Perubahan isi dari Undang-Undang yang diratifikasi pada TRIPs Agreement 

yaitu hak yang diberikan dalam merek tidak hanya diatur tentang hak memakai, 

menyewakan, menjual atau memberi hak orang lain guna memakai atau 

melarang orang lain memakai tanpa persetujuannya saja, namun juga hak merek 

yang ada TRIPs Agreement juga mengatur tentang pelarangan impor produk 

yang dilindungi atau memakai merek yang bersangkutan oleh orang lain yang 

tidak berhak.24 

Peraturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 

telah ada sejak tahun 1884 yaitu pada zaman Kolonial Belanda. Pemerintah 

Kolonial Belanda telah mengeluarkan 3 peraturan Undang-Undang yang salah 

satu nya pada tahun 1885 Pemerintah Kolonial  Belanda membuat  dan 

memberlakukan  pengaturan tentang Merek versi Hindia Belanda di Indonesia 

dan pada tahun 1912 dalam Reglement Industrial Eigendom yang dimuat dalam 

Staatsblad No. 545 dikeluarkan pengaturan tentang merek yang diberlakukan.25 

Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, semua peraturan perundang-

undangan di bidang HKI pada masa pemerintah Belanda tetap berlaku dari tahun 

1942 hingga 1945.26 

 
23  Ibid. 
24  Siti Munawaroh, Op.Cit, hal. 27 
25 OK. Sadikin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. 48 
26 Ibid, hal. 49 
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Setelah adanya kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia telah 

menggantikan peraturan pemerintah kolonial Belanda tahun 1912 tentang merek 

dan  mengundangkan  peraturan merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 1961 (UU No.21/1961) tentang Merek Perusahaan dan Merek 

Perniagaan. Kemudian, setelah beberapa kali melakukan pergantian peraturan 

merek, pada Tahun 2001 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek (UU No.15/2001). Hal ini dilakukan untuk 

menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan dibidang Merek dengan 

perjanjian TRIPs. Perubahan yang signifikan UU No.15/2001 adalah mengatur 

pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan memenuhi kelengkapan 

administratif dan juga mengatur tentang penyelesaian sengketa merek melalui 

badan peradilan khusus.27 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan  kehidupan modern, dalam 

hukum nasional pengaturan tentang merek diubah dengan diaturnya Undang-

Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 

20/2016) yang merupakan pergantian dari UU No.15/2001 tentang merek. 

Aturan ini lebih ketat terhadap merek terkenal dibandingkan Undang-Undang 

yang sebelumnya. Dengan demikian, walaupun masih tidak dijelaskan secara 

mendetail, namun  merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan 

pengadilan.28 Menurut  Pasal 1 Ayat (1) UU No.20/2016 tentang MIG 

menyatakan bahwa: 

 
27 Khoirul Hidayah,Op.Cit. hal 54 
28 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 

hal. 16 
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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 merupakan salah satu bagian terpenting ketika membuat sebuah 

produk dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini hampir selalu dikelilingi oleh 

berbagai  merek (brand).29 Hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang 

diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin 

kepada pihak lain untuk menggunakannya.30 Dalam mendapatkan hak tersebut, 

perlu merek didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual. Merek juga merupakan salah satu aset perusahaan 

yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek terkenal atau well-known 

marks.31 

  Pelaksanaan Pendaftaran merek di Indonesia setelah meratifikasi 

Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, terdapatnya sistem 

pendaftaran konstitutif atau menganut prinsip first to file. Sistem konstitutif 

merupakan suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai 

pemakai pertama pada merek.32 Prinsip penting yang harus ada pada 

pendaftaraan merek selanjutnya adalah adanya itikad baik (good faith) dari si 

 
29Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Deepublish, 
2012), hal. 61 
30 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  
31 OK. Sadikin, Op.Cit, hal. 359 
32Ni Ketut Supasti Dharmawan, Op.Cit,hal. 58 
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pendaftar. Hal ini dikarenakan hanya pendaftar yang beritikad baik dapat 

dilindungi hukum hak atas mereknya.33  

Penggunaan prinsip  first to file seringkali disalahgunakan oleh pihak yang 

ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek sehingga dapat 

mengecoh ataupun menyesatkan konsumen. Tindakan penyimpangan ini 

merujuk pada itikad tidak baik (bad faith), yang mana pihak tersebut memiliki 

potensi untuk mengganggu tatanan sosial khususnya di bidang ekonomi, 

perdagangan, merugikan kepentingan masyarakat lain dan juga dapat 

mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat yang ada pada dunia 

perdagangan.34  Oleh karena itu, penyalahgunaan prinsip first to file dapat 

menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan pembatalan merek.35 

      Maraknya kasus pembatalan merek ini terjadi disebabkan karena  

semakin ketatnya tingkat persaingan usaha. Pembatalan merek yang terjadi 

adalah pembatalan merek terhadap merek dagang yang beritikad tidak baik. 

Pembatalan semacam ini dapat terjadi karena suatu merek dagang yang sudah 

terkenal tersebut belum didaftarkan di Direktorat Jenderal KI, yang kemudian 

didaftarkan terlebih dahulu oleh kompetitor dengan niat beritikad tidak baik. Hal 

tersebut berdampak pada pendaftaran pemilik merek yang sesungguhnya 

terganggu atau bahkan ditolak oleh Direktorat Jenderal KI karena dianggap 

serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.  

 
33Khoirul Hidayah, Op.Cit,hal. 57 
34Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model 
Penegakan Hukum Merek di Indonesia”, UMY:Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.2 Vol.25 Mei 
2018, hal.229 
35Ibid,hal.231  
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   Kasus seperti ini pernah terjadi di Indonesia, yakni pada merek dagang 

merek EIGER milik Ronny Lukito selaku CEO PT EigerIndo MPI yang 

merupakan perusahaan Indonesia penyedia alat-alat aktivitas outdoor  melawan 

EIGER milik Budiman Tjoh. Merek  EIGER yang dimiliki  oleh Ronny Lukito 

merupakan merek terkenal  berdasarkan  kriteria Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) 

Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis serta Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 

No.67/2016). Namun, merek EIGER milik Ronny Lukito ditolak pendaftaran 

mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lantaran merek dengan 

nama EIGER sudah terlebih dahulu  didaftarkan  dengan atas nama Budiman 

Tjoh dengan daftar registrasi nomor IDM000495808.  

   Status merek  EIGER milik Budiman Tjoh resmi terdaftar dan ia juga telah 

memperpanjangkan sertifikat merek tersebut walaupun tidak melakukan 

produksi barang atau apapun untuk diperdagangkan. Sehingga, Budiman Tjoh 

dengan kepemilikan merek EIGER telah melakukan beritikad tidak baik (bad 

faith) dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek di Kelas 25 dengan 

jenis-jenis barang yaitu kaos kaki dan ikat pinggang. Pada akhirnya, Merek milik 

Budiman Tjoh dinyatakan batal pendaftaran merek EIGER dengan registrasi 

IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang 

(pakaian)  dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI  dengan segala akibat hukumnya. 
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   Fakta-fakta kasus yang ada diatas dapat dilihat bahwa masih terdapatnya 

kekurangan dalam perlindungan  merek terkenal di Indonesia. Dengan adanya 

perkara ini seharusnya mendapat perhatian khusus dari Dirjen HKI sebagai 

lembaga yang melakukan pemeriksaan untuk menyeleksi merek-merek yang 

didaftarkan dan dapat dilihat juga bahwa hal ini tidak terlepas dari sistem hukum 

merek di Indonesia yang mengatur first to file, kecuali pendaftaran itu memiliki 

itikad tidak baik. Terkait dengan unsur itikad tidak baik merupakan kunci utama 

dalam proses pembuktian di pengadilan. Unsur ini berkaitan dengan adanya  

persamaan pokok. Sehingga, dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat topik 

ini sebagai permasalahan di skripsi yang akan ditulis ini. Dalam hal ini, penulis 

mengambil judul Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal “EIGER” 

Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis akan merumuskan 

permasalahan guna mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan 

diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan 

mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Dalam penelitian ini akan dikaji dua 

rumusan permasalah, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis mengatur perlindungan hukum terhadap merek terkenal? 



 

 13 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa merek 

“EIGER” adalah merek terkenal dalam perkara No. 41/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan 

perlindungan hukum merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

2. Untuk menganalisis dan  mengidentifikasi sengketa merek dagang terkenal  

“EIGER” terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk 

barang sejenis, ada nya itikad tidak baik dan kriteria merek terkenal. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun Manfaat penelitian  

yang diharapkan penulis dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Manfaat dari segi teoritis, pembahasan dari penelitian diharapkan dapat 

Menjadi media pembelajaran metode penelitian hukum, memberikan  

wancana tambahan bagi ilmu pengetahuan serta pemahaman masyarakat 

mengenai perlindungan hukum merek terkenal. Penulis berharap dengan 

adanya karya tulis ilmiah ini dapat menjadi salah satu bahan acuan dan 

menambah diskusi dalam bidang HKI, khususnya merek yaitu perlindungan 

merek terkenal. 
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2. Manfaat dari segi praktis, pembahasan dari penelitian ini diharapkan dapat 

lebih mengetahui bahwa sering terjadi peniruan merek terkenal di Indonesia 

yang diakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penulis berharap untuk 

dijadikan referensi bagi masyarakat mengenai perlindungan merek terkenal 

dan yang berkaitan dengan pemboncengan reputasi merek terkenal. Hal ini 

juga memberikan manfaaat, yaitu:  

a. Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai sengketa 

merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya sehingga 

masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih merek agar tidak 

tertipu dengan merek tiruan. 

b. Bagi Penegak Hukum Diharapkan hasil penelitian ini mampu 

menjadi motivator bagi penegak hukum di Indonesia khususnya 

menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang 

serupa.  

c. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

untuk lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran 

merek yang masuk agar meminimalkan sengketa merek yang terjadi 

di Indonesia 

 

1.5 Sistematika Penulisan  
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Untuk memahami lebih jelas dalam penelitian ini, Adapun penulisan skripsi 

ini akan disajikan berdasarkan beberapa sub-BAB dengan sistematika, sebagai 

berikut: 

 BAB I          PENDAHULUAN 

Bab I membahas latar belakang dan pokok permasalahan sebagai 

dasar penelitian. Bab ini juga akan membahas mengenai tujuan 

penulisan, metode penelitian yang dipakai, definisi-definisi yang 

dianggap penting, dan juga sistematika penulisan dalam penelitian 

ini. 

 BAB II         TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II  penulis akan mengurai beberapa yang menjadi acuan dalam 

penulisan tinjauan pustaka dengan uraian mengungkapkan landasan 

teoritis dan landasan konseptual mengenai merek, merek terkenal, 

kriteria-kriteria merek terkenal, itikad tidak baik dan pembatalan 

merek. 

 BAB III        METODE PENELITIAN 

Bab III metode penelitian ini, Penulis akan menguraikan mengenai 

metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk penulisan skripsi ini. Kemudian, penulis juga akan 

menjelaskan  bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh 

sumber data dan bahan hukum yang akan dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian. 

 BAB IV        ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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 Bab IV merupakan uraian analisa dan pembahasan atas rumusan 

masalah yang dikemukakan penulis pada Bab I. Adapun analisa dan 

pembahasan yang akan diuraikan adalah analisa mengenai bentuk 

perlindungan hak Merek terkenal berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 dan  pertimbangan hakim dalam memutus 

keterkenalan suatu merek “EIGER” dalam perkara putusan No. 

41/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst 

 BAB V        PENUTUP 

Bab V merupakan bab terakhir  dari skripsi ini yang di dalamnya akan 

mengemukan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dari 

Bab I sampai Bab IV dan juga disertai saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian. 

 

  


