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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum 

Pada era modern di Abad 21 ini, banyak negara 

menyatakan dalam konstitusinya sebagai negara hukum. 

Diantaranya, Indonesia yang juga mengatakan sebagai negara 

hukum sebagaimana yang dirumuskanan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 

konsitusi 1945 atau disebutkan secara tegas bahwa negara 

Republik Indonesia adalah negara Hukum. Lebih lanjut dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

juga disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah 

berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak atas kekuasaan belaka 

(Machtsstaat). Demikian pula didalam Undang-Undang Dasar  

lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu pada Alinea ke 4 

Mukadimah dan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat serta Undang-undang Dasar Sementara Tahun 

1950, dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara 

hukum.
1
 

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa 

asas. Diantaranya adalah asas utama bahwa semua perbuatan atau 

tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat 

                                                   
1
 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju , hlm 

74. 
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maupun pemerintah, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsipnya, hukum 

tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu 

dilakukan. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan 

hukum yang baik, Tidak berlaku surut dan adil tanpa membeda-

bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu 

didasarkan pada kehendak rakyat dan sesuai dengan kesadaran 

hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil 

adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu 

keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi 

karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik 

kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok.
2
 

Terdapat empat norma hukum yang merupakan kaidah-

kaidah fundamental yang telah mendasari konsep negara hukum di 

Indonesia. Norma hukum tersebut dapat dipahami didalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (Machsstaat). Ketentuan ini merupakan norma 

hukum pertama dan kedua. Selanjutnya ditegaskan bahwa 

pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat 

absolut. Ketentuan ini merupakan norma hukum yang ketiga dan 

keempat. Keseluruhan norma hukum tersebut berada dalam satu 

kesatuan norma hukum yang sah dan mengikat. Ketentuan-

                                                   
2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS 

HTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153 
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ketentuan normatif konstitusional ini bersumber dari Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

khususnya pada Alinea ke IV yang berbunyi:
3
 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 

Konsep negara hukum pertama kalinya dikemukakan oleh 

Plato dalam bukunya yang berjudul Nomoi. Menurut Plato, 

pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dibentuk dan 

dijalankan berdasarkan hukum yang ditujukan kepada dan 

mengutamakan kepentingan rakyat. Pandangan Plato tersebut 

menandakan bagaimana seyogyanya peran penting hukum dalam 

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran Plato 

kemudian dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Aristoteles 

mengungkapkan bahwa negara yang baik adalah negara yang 

berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 

negaranya. Aristoteles juga berpendapat bahwa yang memerintah 

dalam negara bukanlah manusia tetapi pikiran yang adil sedangkan 

                                                   
3 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: 

Pelangi Cendekia, 2007, hlm 30 
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penguasa pada hakikatnya hanya sebagai pemegang hukum dan 

keseimbangan saja. Keadilan merupakan syarat tercapainya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.
4
 

Lebih lanjut Aristoteles berpendapat bahwa adanya suatu 

pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari 

beberapa anasir, diantaranya adanya pemerintahan yang 

dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang 

dilaksanakan berlandaskan hukum yang berdasarkan atas 

ketentuan‐ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena‐mena, 

dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat 

dan bukan atas paksaan juga tekanan.
5
 

Selain itu, negara hukum itu sendiri pada hakikatnya 

berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya 

kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh 

sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya 

termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung 

tinggi hukum tanpa kecuali  ini  dalam kaitan ini, Krabe dalam B. 

Hestu mengemukakan:
6
 

“Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala 

kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini 

hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu 

bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai 

wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal).”  

                                                   
4 Nasution, Op.Cit., hlm 2. 
5 Sayuti, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat 

Azhari), Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4 Nomor 2 Desember 2011, 

hlm 84 
6 Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Solo, Penepen Mukti, 2002, hlm, 39. 



 7 

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum 

Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara 

Indonesia, yaitu sebagai berikut;
7
 

1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan 

asas kerukunan. 

2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan negara. 

3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir. 

4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang 

harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan 

adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon 

yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut 

prinsip Negara Hukum adalah „the rule of law, not of man‟. Yang 

disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, 

bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai „wayang‟ dari 

skenario sistem yang mengaturnya. 

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan 

mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem 

yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata 

supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan 

sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun 

                                                   
7 Titik Triwulan T, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 
Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 272. 
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budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Adapun asas yang melatar belakangi kewenangan negara 

adalah asas pendelegasian wewenang dari masyarakat kepada 

negara yang menurut Magnis bersifat universal. Dengan mengutip 

pemikiran John Locke, Magnis menyatakan negara (penguasa) 

menerima kekuasaan dari masyarakat dengan tujuan untuk 

melindungi kehidupan dan harta bendanya. Dengan demikian, 

negara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan 

kekuasaannya. Hubungan antara masyarakat dan pemerintahnya 

adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan (trust) dan 

kewenangan negara dibatasi oleh tujuannya, yakni memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Simpulan yang dapat diambil dari 

uraian tersebut adalah hak menguasai negara diperoleh dari mandat 

rakyat kepada penguasanya berdasarkan prinsip kepercayaan dan 

menghendaki pertanggungjawaban alas pendelegasian kewenangan 

itu.  

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah 

bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti 

bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan 

oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh 

para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting 

untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga 

akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. 
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Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara 

hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum 

yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia 

meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya.
8
 

Sebagai salah satu negara hukum modern di kawasan Asia 

Tenggara, dengan jumlah penduduk serta luas wilayah terbesar, 

menurut beberapa pakar Hukum Tata Negara Indonesia, dapat 

dikategorisasikan sebagai negara hukum modern. Karakteristik 

yang membuktikan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum 

adalah;
9
 

1. Dijaminnya hak-hak konstitusional rakyat dalam UUD 

2. Dilakukannya pemilihan umum yang bebas, langsung dan 

rahasia untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara dan 

daerah 

3. Sistem peradilan yang bebas dan adil 

4. Perbaikan dan penataan supra dan infra struktur politik 

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah 

rechtsstaat yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental 

yang bertumpu pada sistem civil law. Konsep rechtsstaat ini 

dikemukakan oleh Frderick Julius Sthahl dalam philosophi des 

                                                   
8 Didi Nazmi Yunas,  Konsepsi Negara Hukum, (Padang : Angkasa Raya Padang, 1992). h. 18 
9 Koeswahyono, Imam. “Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum.” 

Jurnal Hukum & Pembangunan 38.1 (2008): 58-73. 
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rechts yang menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat 

beberapa unsur utama secara formal, 
10

 yaitu sebagai berikut: 

1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.  

2) Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara 

negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.  

3) Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang 

(wetmatigheid van bestur).  

4) Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang 

berdasarkan 

Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka 

ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda 

dengan Eropa Kontinental, negara-negara anglo-saxon 

menyebutnya sebagai the rule of law yang dipelopori oleh A.V. 

Dicey (Inggris). Menurut A.V. Dicey, konsep rule of law ini 

menekankan pada tiga tolak ukur :  

1) supremasi hukum (supremacy of law);  

2) persamaan dihadapan hukum (equality before the law);  

3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the   

constitution based on individual rights).
11

 

                                                   
10

 Moh. Mahfud MD. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media, 

1999). H. 127 
11 Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga 

Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Jakarta 

: Prestasi Pustaka, 2007). H. 30 
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Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa 

Kontinental yang bertumpu pada system civil law, sedangkan the 

rule of law banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi 

anglo-saxon yang bertumpu pada sistem common law. Perbedaan 

kedua konsep tersebut adalah bahwa pada civil law lebih 

menitikberatkan pada administrasi, sedangkan common law 

menitikberatkan pada yudisial. Konsep rechtsstaat mengutamakan 

prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtsmatigheid, 

sedangkan the rule of law mengutamakan equality before the law. 

12
 

1.1.2 Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan 

Ide negara kesejahteraan lahir sebagai jawaban atas 

keburukan- keburukan sosial yang ditimbulkan konsep negara 

berideologi liberal individual kapitalistik dan konsep negara sosio 

kapitalis. 
13

 Ideologi negara teori kesejahteraan (Welfare State) 

menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah 

(bestuurfunctie) oleh negara-negara modern. Konsep negara 

kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan 

negara, khususnya eksekutif yang pada pasa monarki absolut telah 

terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kesalahan. 
14

 

                                                   
12 Hardjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987).h. 82 
13 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, 

hlm. 23. 
14 Ibid., hlm. 1. 
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Pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), R. 

Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif 

mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan 

seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan 

mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”  

Berdasarkan konsep negara hukum yang memiliki 

karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di 

Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo 

Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang 

dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan 

dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan 

hidup atau pandangan negara kita. 
15

  

Esping-Anderson mengemukakan bahwa negara 

kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif 

dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di 

dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin 

ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu 

bagi warga negaranya. Sedangkan TH Marshall mengidentifikasi 

negara kesejahteraan sebagai kombinasi khas dari perkembangan 

demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme.
16

 

                                                   
15 Junairso Ridwam & Ahma Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 24. 
16

 Budi Setiyono, Model dan Desai Negara Kesejahteraan (Welfare State), Semarang: Undip 

Press, hlm 19-21. 
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Menurut Bagir Manan, konsep Negara hukum 

kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata 

sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi 

pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, 

kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pada umumnya Negara hukum kesejahteraan mengandung tiga 

aspek yaitu: aspek politik, hukum, dan sosial ekonomi. Aspek 

politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam 

kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya 

prinsip supremasi hukum dalam proses penegakan hukum, asas 

legalitas dan rule of law, sedangkan aspek sosial menghendaki 

terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.
17

 

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith ide dasar negara 

kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham 

(1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau 

welfare) of the greatest number of their citizens. 
18

 Bentham 

menggunakan istilah „utility‟ (kegunaan) untuk menjelaskan 

konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip 

utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa 

                                                   
17 Elviandri,Khuzdaifah & Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan:Meneguhkan Ideologi 

Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 

Nomor 2 Juni 2019, hlm 259. 
18

 Syaiful Bahri Ruray, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan 

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 27.  
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sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah 

sesuatu yang baik.
19

 

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha 

menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang 

secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas 

tertinggi kebijakan publik negeri ini termasuk dalam negara bertipe 

welfare. Sesuai dengan UUD 1945 fungsi Negara Republik 

Indonesia dalam tugas kemanan, tugas kesejahteraan, dan tugas 

pendidikan Negara Republik Indonesia. 
20

 

1.1.3 Konstatasi Keadan 

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum. Kepastian 

hukum akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum yang lain, 

yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus memberi 

manfaat kepada masyarakat, selain menciptakan keadilan. Dari 

sifat khas dari segi suatu pemerintahan modern (negara hukum 

modern) adalah terdapat pengakuan dan penerimaan terhadap 

peran-peran yang dilakukan sehingga terbentuk suatu kekuatan 

yang aktif dalam rangka membentuk/menciptakan kondisi sosial, 

ekonomi dan lingkungan  baik dan mensejahterakan. 

Seiring dengan berkembangnya segala aspek kehidupan 

manusia dan kepastian hukum, maka lahirlah suatu karya yang di 

                                                   
19

 Ibid, hlm.33. 
20 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata 

Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 200, hlm. 8.  
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hasilkan oleh manusia yang merupakan hasil dari sebuah 

pemikiran. Karya yang tercipta itu disebut dengan karya 

intelektual. Hak milik yang timbul dari karya intelektual tersebut 

adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam dunia 

Internasional lebih dikenal dengan Intelectual Property Right 

(IPR). Hak tersebut adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

hukum atas hasil pemikiran para pencipta atau inventor HKI yang 

menghasilkan suatu produk ataupun karya intelektual yang berguna 

bagi manusia
21

.  

Sebagai bentuk dari komitmen untuk mensejahterakan 

rakyat tersebut, negara perlu memerintah, mengatur, dan 

memfasilitasi berbagai hal. Salah satu contohnya adalah di bidang 

hak cipta dengan menerbitkan Undang-Undang  No. 28 Tahun 

2014 yang merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual 

atau disingkat menjadi HKI. 

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari 

seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan 

intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari 

berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide 

cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di 

bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat 

membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut.  

                                                   
21

 Ditjen HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Banten,2003, Hal. 3 
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      Dalam praktiknya, HKI memiliki aturan main yang terdapat 

di dalam hukum HKI. Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum 

yang membidangi hak- hak yuridis dan karya- karya atau ciptaan- 

ciptaan hasil olah fikir manusia berkaitan dengan kepentingan- 

kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Kemudian dalam 

perkembangannya, manusia tidak hanya ingin menghasilkan karya 

atau produk yang dapat di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

saja, dengan akalnya manusia didorong untuk menciptakan karya-

karya yang kreatif dan inovatif serta memiliki nilai ekonomi. Yang 

perlu disadari, bahwa kreatif dan inovatif saja tidak cukup dalam 

proses menghasilkan karya ataupun produk tersebut. Sebab, 

perlindungan atas hasil kreasi dan inovasi tersebut mutlak 

diperlukan. Pertimbangannya, suatu karya ataupun product yang di 

ciptakan baru akan bermakna dan mempunyai nilai tambah apabila  

karya tersebut benar-benar dilindungi oleh hukum.dalam konteks 

inilah pendaftaran HKI sangat diperlukan untuk menjaga hak dan 

kepentingan pencipta. 

Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi 

penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan 

kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya 

perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan hukum 

tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan suasana 

yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta 
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di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang 

teknologi (hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara 

unsur bentuk, warna, garis (desain produk industri) serta tanda 

yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga  

harus dilindungi. Dasarnya, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) perlu didokumentasikan agar 

kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang 

sama dapat dihindari atau dicegah. 

Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses 

kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan 

perlindungan hukum dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang 

menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.
22 

Adanya landasan 

hukum tersebut menyebabkan pencipta/ penemu ciptaan 

mempunyai jaminan perlindungan hukum atas hak yang 

dimilikinya, sehingga ketika pencipta/ penemu menemukan adanya 

bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, maka 

penemu/ pencipta dapat mengajukan gugatan pada institusi 

penegak hukum agar dilakukan proses hukum atas penyimpangan 

yang terjadi. Secara operasional, hal tersebut sudah menjadi tugas 

dari institusi penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak 

dengan tegas jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran HKI.  

                                                   
22

     Utomo.T.S, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Hal. 2 
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Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi 

tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam 

keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk 

barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu, barang dan jasa 

memerlukan sebuah perlindungan dari segi merek. Berlandaskan 

pemikiran tersebut Indonesia, telah membuat Undang-Undang 

khusus tentang merek yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan pertimbangan : 

1) Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan 

konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, 

peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat 

penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang 

sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta 

pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri 

dalam negeri; 

2) Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan 

memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, 

perdagangan, dan investasi dalam menghadapi 

perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan 

internasional serta perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-

undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang 

lebih memadai; 
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3) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat 

menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang 

Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin 

pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga 

perlu diganti; 

4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3 perlu membentuk 

Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Perdefinsi, 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.  

Untuk memenuhi fungsinya, merek harus benar-benar 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.  

Adapun fungsi merek dimana adalah: 

1) Sebagai sarana promosi dagang (means of trade promotion). 

Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau 

pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek 

merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, dan 

merupakan simbol  pengusaha untuk memperluas pasar produk 

atau barang dagangannya. 
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2) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan 

yang satu dengan yang lainnya. Fungsi ini juga untuk 

memhubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai 

jaminan reputasi hasil jasa atau produknya ketika 

diperdagangkan. 

3) Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality 

quarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen 

pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu 

barang atau jasa untuk konsumen. 

4) Sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Merek 

merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang 

menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara 

barang atau jasa dengan daerah asalnya.
23

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis mengatur tentang jenis-jenis merek, yang terdiri 

dari merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek Dagang 

adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya, 

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa 

sejenis lainnya.
24

 Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan 

                                                   
23 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra 

Aditya, 2001, hal. 119 
24

 lihat pada pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama 

mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta 

pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang 

atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan 

dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
25

 

Sedangkan pengertian dari pemegang merek adalah 

individu atau perusahaan yang telah mendaftarkan kepemilikannya 

terhadap merek. Hal ini dikaitkan dengan prinsip dasar yang ada 

dalam Undang-Undang Merek Indonesia yaitu first to file 

principle, bukan first to use, sehingga seseorang yang ingin 

memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran. 

Pendaftaran terhadap merek perlu memperhatikan pasal 20 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, yaitu terkait unsur-unsur yang membuat merek tidak 

dapat didaftarkan bila mengandung salah satu unsur seperti:  

1) Bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang 

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 

3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang 

asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang 

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau 

                                                   
25 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra 

Aditya, 2001, hal. 120-121 

 



 22 

merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis; 

4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, 

manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang 

diproduksi; 

5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
26

 

Terhadap batasan pengertian merek dagang diatas, terlihat 

bahwa merek dagang merupakan tanda yang digunakan pada 

barang yang diperdagangkan dan sudah didaftarkan pada 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Status merek yang 

telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual 

Republik Indonesia telah memiliki kekuatan hukum dengan 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang merek yang sah. 

Hak atas merek merupakan Hak Eksklusif yang diberikan oleh 

Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum 

Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 

merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. Namun demikian, dalam prakteknya masih 

terjadi penggunaan merek oleh orang lain tanpa hak, yang dapat 

merugikan pihak pemegang merek yang sah. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tanpa adanya pendaftaran merek maka tidak 

ada perlindungan hukum. 

                                                   
26

      lihat pada pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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Pengaturan merek sebelumnya telah diatur dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 1961, tetapi dalam praktiknya masih 

mengandung kelemahan atau kekurangan terkait dengan 

perkembangan ekonomi dan perdagangan atau pasar bebas. Sistem 

yang dianut dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 adalah 

sistem deklaratif dengan menekankan perlindungannya kepada 

puhak yang pertama kali memakai atas dasar first use principle27
 

dan tidak ada pihak yang pertama kali mendaftar. Prinsip ini 

mengandung arti bahwa bagaimana pendaftaran suatu merek pada 

Direktorat Merek hanya merupakan anggapan adanya Hak 

Eksklusif suatu merek bagi pihak yang  mendaftarkan, sampai 

kemudian terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebagai 

pemakai pertama atas merek tersebut. Hal tersebut berbeda sekali 

dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001, yang menganut system first to file28
, dimana perlindungan 

hukum ditekankan kepada pihak pemilik merek terdaftar dan pada 

yang pertama kali mendaftar. Saat ini, Undang-Undang Merek 

yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana di Undang-Undang 

ini juga diatur tentang perlindungan merek terkenal. Sebagai 

bagian dari sistem perlindungan hukum merek memiliki fungsi 

yang penting dan stategis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk 

                                                   
27

      Sistem deklaratif Declarative System yaitu kepemilikan merek dengan sendirinya mernurut 

hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan hak ekslusif kepada pemilik yang pertama kali 

menggunakannya first to use. 
28

      Sistem „first to use principle’ atau sistem deklaratif menjadi sistem‟first to file principle’ atau 

system konstituif. Menurut system konstitutif, hak atas Merek diakui dan dilindungi apabila Merek 

tersebut telah terdaftar pada Kantor Merek, cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 
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membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga 

berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, 

khususnya untuk merek-merek yang berpredikat ternama/terkenal 

(well-know marks). 

Melalui perkembangan perdagangan antar negara, yang 

dapat dikatakan maju sangat pesat, Indonesia „dibanjiri‟ merek-

merek baru dari luar negeri. Mengingat tingkat kerawanan terhadap 

pelanggaran atas merek-merek ternama demikian besar, maka 

diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum secara khusus 

agar kasus-kasus pelanggaran merek ternama tidak akan 

berkembang lebih banyak lagi. 

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

disebutkan bahwa untuk dikatakan sebagai merek terkenal maka 

harus memperhatikan beberapa hal, antara lain : 

1) Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di 

bidang uasaha yang bersangkutan, 

2) Reputasi merek ternama yang diperoleh karena promosi yang 

gencar dan besar-besaran, dan 

3) Investasi merek dibeberapa Negara yang disertai bukti 

pendaftaran merek tersebut. 

Mekanisme perlindungan merek terkenal dalam Undang-

Undang Merek diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b menyatakan 

yang bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor 

Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
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keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain 

untuk barang dan atau jasa sejenis. Apabila terjadi sengketa 

tentang merek terkenal maka untuk menentukan apakah suatu 

merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal atau tidak, 

Pengadilan Niaga dapat memerintahakan lembaga yang bersifat 

mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan 

mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar hakim 

untuk mengeluarkan putusan. Ketentuan ini sesuai dengan 

Penjelasan Pasal 21 ayat 1 (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi 

internasional mengenai Merek, antara lain, Konvensi Paris
29

 dan 

Trademark Law Treaty30. Dalam Konvensi Paris Negara Anggota 

dari Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran 

dan melarang pemakaian Merek yang merupakan reproduksi, 

imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan 

dari suatu Merek yang dipandang sebagai Merek terkenal dimana 

Merek tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu Merek yang 

terkenal (well-known). Kententuan Pasal 6 bis Konvensi Paris 

tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar atau alasan untuk 

menolak atau membatalkan Merek untuk barang-barang yang sama 

atau sejenis yang dapat menimbulkan kekacauan atau kekeliruan 

pada khalayak ramai.  

                                                   
29

      Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 
30

      Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 
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Sebagai contoh adalah kasus Merek Wafer Superman 

Indonesia buatan PT Marxing Fam Makmur dengan Merek 

Superman DC Comics. 

Tentunya perkara yang terkait dengan merek terkenal dapat 

merugikan pihak pemilik merek dari Negara asalanya. Sampai saat 

ini masih dipermasalahkan tentang definisi apa yang disebut 

dengan merek terkenal. Tolak ukur yang digunakan masih belum 

jelas. Batasan suatu merek sebagai merek ternama tidaklah terbatas 

untuk merek-merek yang dimiliki oleh pihak asing saja, tetapi juga 

merek-merek lokal yang dimiliki oleh pengusaha nasional yang 

berhasil go internasional. Apakah suatu merek termasuk sebagai 

merek ternama, selain didasarkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris, 

juga didasarkan pada Undang-Undang Merek yang berlaku atau 

didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus 

tersebut. 

Perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh 

seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang 

sah secara tepat. Hal ini penting karena merek digunakan untuk 

kepentingan perdagangan, sehingga melalui merek tersebut dapat 

memperluas penyebaran informasi kepada konsumen. Dengan 

demikian, dapat meningkatkan efisiensi pasar karena merek 

berfungsi sebagai sarana promosi.  Dalam kaitan ini, Merek juga 

merupakan cara singkat komunikasikan produk kepada pembeli 

dalam rangka memberikan informasi mengenai kepada konsumen 

mengenai pilihan belanja. Dengan melindungi merek, antara lain 
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melalui pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka secara 

ekonomi akan menekan biaya belanja dan pembuat keputusan 

belanja dan pilihan dapat dilakukan secara lebih singkat, karena 

konsumen akan yakin merek yang dilihat memang berasal dari 

produsen yang  dipercaya sebagai produsen produk aslinya. Oleh 

karena itu, Peran iklan dalam dunia industry yang makin dominan 

menjadikan perlindungan merek menjadi semakin penting.
31

 

Untuk mencegah timbulnya kasus-kasus pada merek 

terkenal, pemerintah perlu bener-bener didorong untuk 

menentukan parameter yang jelas dan tegas mengenai kreteria 

merek terkenal. Hal itu diperlukan karena dapat parameter tersebut 

akan membantu apart penegak hukum untuk melakukan 

perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakangnya seharusnya 

diuraikan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Merek 

Terkenal berdasarkan Prinsip First to File di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Bertitik tolak dari latar belakang diatas, dapat di rumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis? 

                                                   
31

      Hak Kekayaan Inetelektual, Pengantar Hak Merek, <http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-

Merek-indonesia-trademark-law-hki/>, diakses tanggal 6 Febuary 2018. 
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2) Bagaimana pelaksanan perlindungan terhadap merek terkenal dalam 

Putusan Perkara Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

      Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengkaji perlindungan hukum dan menganlisa terhadap Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2) Untuk mengkaji putusan hakim terhadap putusan perkara Nomor 

1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibedakan berdasarkan dua kategori, 

yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Untuk menggambarkan bentuk perlindungan hak merek 

terhadap merek terkenal terhadap Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016. 

2) Untuk menjelaskan putusan hakim terhadap perkara tersebut 

telah sesuai atau belum terhadap Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Menggambarkan secara keseluruhan perlindungan hak merek 

terhadap merek terkenal. 

2) Menggambarkan secara keseluruhan mengenai putusan hakim 

terhadap perkara mengenai merek terkenal. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan penelitan ini dibagi dalam 5 (lima) 

bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitan dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai hak kekayaan 

intelektual (HKI), diaturnya Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, sifat penelitian, objek penelitian, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang perlindungan terhadap Merek terkenal ditinjau 

dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, khususnya prinsip first to file dan pelaksanaan UU merek di 

Indonesia, dengan studi kasus putusan hakim terhadap kasus merek DC 

Comics melawan PT Marxing Fam Makmur.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang akan mencakup 2 (dua) hal, yaitu 

kesimpulan dan saran dari penelitian ini.


