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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan transportasi yang 

semakin maju, menjadikan kegiatan perdagangan menjadi semakin meningkat secara 

pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar utama. Pesatnya perkembangan 

kegiatan perdagangan membuat semakin mudahnya para investor dalam 

pembangunan ekonomi dan perdagangan serta dengan mudahnya produk barang dan 

pelayanan jasa asing masuk ke Indonesia, terutama produk barang dan pelayanan jasa 

asing yang mempunyai nama/brand/merek yang sudah terkenal mendunia, sehingga 

menyulitkan para produsen di dalam Negeri untuk mendapatkan pangsa pasar.  

Merek merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual di samping 

bidang-bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Paten, Desain 

Industri dan Rahasia Dagang. Merek itu sendiri adalah sesuatu (gambar atau nama) 

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di 

pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek 

mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi 

baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara 

reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.1 

 

                                                             
1 Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., BLitt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., Simon Butt, B.A., 

LL.B., dan Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 

Bandung, hal 131. 
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Istilah merek itu sendiri dikenal sejak tahun 1912, yaitu pada saat penjajahan 

Belanda di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Reglemen Industrieele 

Eigendom Tahun 1912 yang dimuat dalam Staatblat 1912 jo. Staablat 1913 Nomor 

214. Reglemen tersebut diganti dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang 

Merek, kemudian diganti dengan Undang-undang No.19 Tahun 1992 dan diubah 

dengan Undang-undang No.14 Tahun 1997 dan mengalami perubahan yang terakhir 

yang saat ini menjadi acuan yaitu di Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. 

Sebagai instrument hukum dan instrumen ekonomi, Merek memiliki peran 

yang sangat penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian dan 

perdagangan. Maka dari itu peranan merek di dalam kegiatan perekonomian dan 

perdangangan perlu diatur serta dituangkan ke dalam suatu peraturan yang mengikat 

agar terpeliharanya dan menjamin pemakaian atau penggunaan merek dari tindakan-

tindakan yang melanggar hukum seperti peniruan, penggandaan, pemalsuan dan 

penyalahgunaan dari orang atau badan yang tidak berhak. 

Merek juga mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa, 

sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, 

maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil 

usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Merek juga memberikan jaminan nilai 

atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna 

bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan 

jaminan mutu barang kepada konsumen. Di pasaran luar Negeri, merek-merek sering 

kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” di 

mata konsumen. Merek tersebut merupakan symbol dengan mana pihak pedagang 
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memperluas pasarannya di luar Negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. 

Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.2 

Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, setiap pelaku usaha 

wajib memperoleh dan mendapatkan perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, 

waktu dan biaya yang telah mereka korbankan guna membangun suatu reputasi usaha 

yang dimilikinya dalam wujud Merek.  

Dengan merek, suatu produk barang dan/atau jasa yang sejenis dapat 

dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu 

original.3 Merek dapat menjadi suatu pembeda di dalam pasar barang dan jasa baik 

yang sejenis ataupun yang tidak sejenis dan merek merupakan suatu asset yang 

tidak ternilai harganya, terkhusus bagi merek-merek yang sudah terkenal. Dalam 

Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

menimbang butir a yang berbunyi : 

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi international 

yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi 

sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, 

perlindungan konsumen serta perlindungan usaha Miko, Kecil dan Menengah dan 

Industri dalam Negeri”. 

 

 

                                                             
2 Drs. Muhamad Djumhana, S.H., R. Djubaedilah, S.H., 2003, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori 

dan Prakteknya di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 170-171 
3 H. OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal.329. 
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Agar setiap pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak 

atas merek usaha-usahanya, sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan merek usahanya didaftarkan. 

Dengan telah terdaftarnya merek, barulah pemegang merek akan diakui atas 

kepemilikan merek produk dagangannya. 

Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh regulasi merek di Indonesia, 

yakni first to file principle, bukan first come, first out principle. Dengan dasar 

prinsip tersebut, maka seseorang atau badan pelaku usaha wajib melakukan 

pendaftaran terhadap hak atas suatu merek dari barang atau jasa yang 

diperdagangkan. Adapun objek dari suatu merek itu sendiri adalah berupa tanda, 

baik tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan 

untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain tetapi yang sejenis.  

Sistem pendaftaran merek yang dianut dalam undang undang merek terbaru 

sangat berbeda dengan system yang dianut dalam undang-undang yang terdahulu 

yaitu Undang-undang No.21 Tahun 1961, di dalam Undang-undang No.20 Tahun 

2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis dan di undang-undang sebelumnya 

yaitu Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menganut system 

konstitutif, sedangkan di Undang-undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek, 

menggunakan system Deklaratif. Sistem konstitutif itu sendiri merupakan hak 

perlindungan atas merek timbul, tercipta diperoleh karena adanya pendaftaran, 

sedangkan menurut system deklaratif hak perlindungan atas merek timbul, tercipta 

diperoleh karena pemakai pertama tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. 

Perubahan yang terjadi dari system deklaratif menjadi system konstitutif karena 

mengacu kepada kepada ketentuan-ketentuan international yang diatur di dalam 
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persetujuan TRIP’s (Trade Related Aspek of Intellectual Property Rights) yaitu 

perlindungan terhadap merek terkenal dan peningkatan kualitas dalam pemeriksaan 

permohonan pendaftaran merek. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran dapat ditolak apabila pemohon 

mempunyai itikad tidak baik dalam proses pendaftarannnya, penjelasan tentang 

itikad tidak baik sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 21 ayat 3  Undang – Undang 

Merek No.20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai 

berikut : 

“Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam 

mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti 

Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan 

usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya 

Permohonan Merek bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama 

dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara 

umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. 

Dari contoh tersebut sudah terjadi itidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya 

patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal 

tersebut”.4 

Namun dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan lebih rinci dan 

detail tentang batasan dari meniru, menjiplak dan mengikuti yang mengakibatkan 

                                                             
4 Penjelasan Pasal 21 ayat 3, Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat menimbulkan banyak penafsiran 

dalam pelaksanaan hukumnya. 

 

Menurut referensi ahli, praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara 

sebagai berikut : 

1. Praktek peniruan merek dagang. 

Pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur 

semacam ini melakukan tindakan yang berwujud penggunaan upaya-upaya 

mengunakan merek-merek yang sudah terkenal atau merek-merek yang sudah 

ada sehingga merek atas barang dan jasa yang diproduksinya secara pokoknya 

sama dengan merek atau jasa yang sudah terkenal untuk menimbulkan kesan 

barang yang sudah diproduksi tersebut adalah produk yang sudah terkenal 

tersebut. 

2. Praktek pemalsuan merek dagang. 

Dalam hal ini pelaku usaha melakukan upaya dengan itikad tidak baik dengan 

cara melakukan produksi barang dengan mempergunakan merek yang sudah 

dikenal secara luas di masyarakat. 

3. Perbuatan yang dapat mengacaukan public berkenaan dengan sifat dan 

asal usul merek. 

Hal ini dapat terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat 

menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena 

dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang tertentu. 
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 Bahwa walaupun di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur tentang permohonan dengan itikad 

tidak baik, syarat-syarat suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak serta 

ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai perlindungan merek terdaftar, 

termasuk sanksi perdata dan pidana, tetapi pada praktiknya masih banyak 

pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi, terkhusus terhadap merek-merek 

terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat persoalan 

mengenai “GUGATAN PERMOHONAN PEMBATALAN MEREK ATAS 

DASAR ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 

20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS” 

(PENDEKATAN KASUS PERKARA MEREK TERKENAL “NIPPON 

WIPER BLADE (NWB))” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hukum merek di Indonesia menggunakan asas itikad baik sebagai dasar dari 

suatu alasan untuk melakukan penolakan terhadap pendaftaran merek yang 

dilakukan dengan itikad tidak baik, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi merek 

yang telah terdaftar atau sudah terkenal dari tindakan upaya peniruan atau tindakan 

tindakan dengan itikad tidak baik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana peraturaan mengenai prinsip penerapan itikad tidak baik dalam 

gugatan pembatalan merek dagang yang telah terdaftar di Indonesia ? 



8 

 

2) Bagaimana pelaksanaan gugatan pembatalan berdasarkan prinsip itikad tidak 

baik dalam kasus merek Nippon Wiper Blade (NWB) di Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk memperoleh bahan yang konkrit sejauh mana perlindungan 

hukum terhadap merek yang telah terdaftar dari tindakan itikad tidak 

baik. 

b. Untuk mengkaji gugatan pembatalan merek dalam Undang-undang 

No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat 

mengatisipasi peniruan merek yang telaf terdaftar. 

c. Untuk memberikan atau mencarikan alternative solusi pemecahan 

masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan itikad tidak baik dalam 

permohonan gugatan pembatalan merek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Segi Akademik 

Manfaat akademik dalam penulisan tesis yang penulisan lakukan 

adalah agar dapat memberikan masukan dan bahan bacaan untuk 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam Hak atas Kekayaan 

Intelektual terkhususnya dalam bidang Merek. 

b. Segi Aplikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum dan 
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masyarakat luas tentang pentingnya itikad baik dalam permohonan 

pendaftaraan merek. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi tesis ini, penulis akan 

menguraikan secara singkat bab demi bab agar dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama merupakan 

landasan teori dimana akan dibahas perlindungan hukum terhadap merek di 

Indonesia. Pada bagian kedua terdapat kerangka konseptual yang mencakup 

pengertian perlindungan maupun pengertian merek dari beberapa sumber. 

Pembahasan tersebut berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2016, Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis dan dengan peraturan-peraturan terkait. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan dibahas metode yang digunakan dalam menyelesaikan tesis ini 

yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normative secara kualitatif yaitu 

mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli dan 

teori-teori. 
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BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Pada Bab ini mengalisa hasil penelitian ini, Penulis akan menganalisis dua 

hal penting, yaitu untuk mengetahui putusan hakim dalam kasus merek “NWB” 

yang didaftarkan atas dasar itikad baik dan pembuktian itikad tidak baik dalam 

kasus pendaftaran merek di Indonesia. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas penelitian dari putusan hakim 

dalam kasus merek NWB yang menggunakan alasan itikad tidak baik dan 

pembuktian adanya itikad tidak baik didasarkan pada permasalahan yang 

dihubungkan dengan analisis yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


