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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perspektif ekonomi dan praktik Indonesia merupakan negara yang 

memiliki kemampuan untuk menarik para pelaku usaha asing untuk 

memperdagangkan barang dan jasa mereka di dalam negeri. Dalam kaitan itu, 

merek sebagai salah satu karya intelektual manusia memiliki hubungan erat 

dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Lebih dari itu, merek memegang 

peranan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa 

melintasi batas wilayah negara.1 Mengingat arti penting merek itu sendiri maka 

setiap negara mengatur perundang-undangan untuk melindungi Merek yang di 

hasilkan di negaranya. Saat ini, Pengaturan Hukum merek di Indonesia diatur 

dalam Undanng-undang yang baru yaitu Undang–Undang nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Perkembangan intensif dalam perdagangan dunia telah melahirkan norma - 

norma dan ketentuan baru yang mendorong perdagangan menjadi tanpa batas 

(Borderless). Era tersebut sebenarnya telah di mulai pada saat munculnya gerakan 

untuk terus menyempurnakan aturan – aturan dalam General Agreement of Tariff 

and Trade 1947 (selanjutnya disebut GATT), sebagai wujud de facto dari tidak 

adanya organisasi perdagangan international yang dicita – citakan yaitu 

Internasional Trade Organitation (ITO). Setelah melakukan serangkaian negosiasi, 

baik dalam putaran (Geneva, 1947, Anney 1949, Torquay 1951, Dillon 1960, 

                                                             
1 Penjelasan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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Kennedy Round 1964 – 1967 mampu hingga Tokyo Round 1973 – 1979) 

dihasilkan instrumen peraturan dalam perdagangan internasional ayng semakin 

lengkap dan memadai. Namun demikian, pada tahun 1986 beberapa perwakilan 

negara – negara di dunia, termasuk Indonesia kembali memulai lagi negosiasi 

perdagangan multilateral yang diadakan di Punta del Este, Uriguay (disebut juga 

Uruguay Round)2 dengan tujuan untuk menyemournakan kembali unsur – unusur 

hukum pendapatan internasional, serta menghidupkan kembali rencana 

pembentukan organisasi perdagangan dunia. 

Selanjutnya sejarah mencatat bahwa, pada tanggal 12 April tahun 1994, 124 

perwakilan Negara – Negara di dunia dan European Union (selanjutnya disebut 

Uni-Eropa) kembali berkumpul di Marrakesh, Maroko untuk mengambil 

keputusan atas hasil negosiasi putaran yaitu Uruguay, kesepakatan untuk 

mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization 

(selanjutnya disebut WTO) sebagai wadah perdagangan dunia yang lintas batas 

(Vross-Border Trade) keputusan bersejarah ini menghasilkan The Agreement 

Establishing World Trade Organization atau disebut juga Perjanjian Pembentukan 

WTO yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1995. pada pembukaan 

pada perjanjian pembentukan WTO, antara lain diatur dua instrumen hukum 

sebagai berikut:3 

1) Pengaturan mengenai Tariff Barriers dan Barriers lainnya dalam 

perdagangan. 

2) Pengaturan untuk menghilangkan perbuatan diskriminasi pada 

hubungan perdagangan internasional. 

 

                                                             
2 Peter van den Booche, Wener Zdouc, “The Law and Policy of the World Trade Organizatio: Text 

Cases, and Materials, Third Edition”, (Cambridge University Press, 2013), hlm 78-79 
3 Peter van den Booche, Wener Zdouc, Op Cit, hlm 82 
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Seiring dengan  disepakatinya WTO sebagai organisasi berikut lampiran 

peraturan perdagangan dunia, Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (selanjutnya disebut TRIPS) sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dari instrumen Perjanjian WTO yang tercantum dalam Annex 

IC. Perjanjian atas persetujuan TRIPS tersedianya sistem hukum yang telah 

mewajibkan seluruh anggota WTO untuk memastikan perlindungan terhadap Hak 

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI) beserta penegakannya 

yang efektif di dalam teritori mereka. 

Harus diakui, persetujuan TRIPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari instrumen perjanjian WTO karena pada Perundingan Uruguay Round, Negara 

– Negara maju berhasil membentuk koalisi yang bertujuan untuk memasukan 

perlindungan atas HKI ke dalam sistem perdagangan dunia. Hal ini diawali 

dengan prakarsa United State of America (selanjutnya disebut sebagai Amerika 

Serikat) yang menyampaikan Proposal for Negotiation on Trade – Related 

Aspects of Intellectual propety Rights. Selain Amerika Serikat, pada Juli 1988 

usulan lain juga datang dari Uni – Eropa.  

Usulan – usulan yang datang dari Amerika Serikat dan Uni – Eropa sempat 

menuai penolakan dan beberapa negara berkembang. Namun faktanya usulan 

yang diajukan oleh Amerika dan Uni – Eropa tersebut berhasil dimasukkan 

sebagai subjek aganeda putaran negosiasi Uruguay. Diterimanya mandat negosiasi 

mengenai TRIPS, dan kesepakatan masuknya standar – standar HKI secara 

terperinci kedalam sistem WTO melalui TRIPS, pada dasar yang terkait dengan 

beberapa faktor sebagai berikut:4 

                                                             
4 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, “Hak Kekayaan Intelektual Suatu 

Pengantar:, (Alumni, Bandung), 2011, hlm 30-31 
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1) Meningkatnya nilai dan meningkatnya pengakuan dari para pembuat 

kebijakan komponen HKI dalam perdagangan dan investasi 

internasional. 

2) Meningkatnya perdagangan merek – merek tiruan dan karya – karya 

bajakan, sebagai akibat dari tersedianya tekhnologi replikasi dan 

pningkatan arus perdagangan internasioanal. 

3) Kerugian yang ada diderita oleh Negara – Negara maju, dimana 

kebanyakan pada pemegang HKI tersebut berada. 

4) Kecenderungan yang lebih besar bagi sebagian pemerintahan untuk 

membahas mengenai perlindungan HKI dengan mitra dagang, 

khususnya karena prospek penerapan sanksi dagang unilateral melalui 

pelaksanaan Special Process 301 undang – undang peragangan 

Amerika Serikat. 

5) Ketiadaan kerangka kerja Internasional yang efektif bagi penyelesaian 

sengketa perdagangan bilateral dibidang HKI serta kurang memadainya 

informasi mengenai dasar hukum dan pelaksanaan sistem HKI. 

6) Kesadaran bahwa nilai dan keuntungan potensial HKI tidak akan 

terjamin hanya dengan memperbaiki status hukum formal HKI, tanpa 

adanya kemampuan dari para pemegang hak untuk dapat memanfaatkan 

dan menegakkan haknya dengan efektif. 

7) Standar – standar HKI terdahulu lebih berkonsentrasi pada ruang 

lingkup dan cakupan hukum HKI, dan bukan pada adanya standar yang 

disepakati bersama mengenai administrasi dan penegakan HKI pada 

tingkat nasional. 

 

Perlu dicatat fenomena global sebeumnya yakni, melalui konferensi 

internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuk World Intellectual Property 

Organization (WIPO) sebagai wadah organisasi HKI internasional dan pada tahun 

1970 WIPO resmi menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).5 

Pengelompokan atau klasifikasi HKI menurut WIPO yaitu:6 

1) Literaly, artsitic, and scientic works. 

2) Performance of performing artist, phonogram and broadcast. 

3) Inventions in all fields of human endeavor. 

4) Scientific discoveries. 

5) Industrial design. 

6) Trademark, Services Mark and Commercial Names and Designations. 

7) Protection against unfair competition 

8) And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, 

scientific, literary or artistic fields 

  

                                                             
5 Kholis Roisah, “Konsep Hukum Hak kekayaan Intelektual”, (Setara Press, Malang, 2015), hlm 3. 
6 Ibid, hlm 10. 
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Secara normatif, standar norma pengaturan HKI dalam berbagai konvensi 

WIPO telah meletakkan dasar bagi hukum HKI internasional yang kuat. Namun, 

standar – standar dan traktat – traktat tersebut dipandang kurang efektif dalam hal 

penyelesaian sengketa serta menjamin tertib administrasi HKI dan penegakan 

hukum HKI. Dari sudut pandang meningkatnya nilai penting HKI sebagai 

komponen dagang, dibutuhkan adanya kejelasan dan kelengkapan aturan hukum 

HKI sebab dengan ketidakjelasan dibidang Hukum tidak hanya mengakibatkan 

timbulnya sengketa – sengketa HKI, tetapi juga berarti tidak adanya suatu 

kerangka penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. 

Namun di catat bahwa kesepakatan untuk memasukkan TRIPS dalam 

kerangka aturan perdagangan WTO didorong adanya kepentingan bersama.  Bagi 

negara – negara industri, TRIPS membuka peluang untuk menekankan 

pembaharuan perlindungan HKI seara sistematik, sedangkan bagi negara – negara 

berkembang, tingkat prediktibilitas yang lebih besar dan kepercayaan bersama 

adalah merupakan tujuan utama.7 

Negara – negara berkembang menekankan pada jaminan dalam TRIPS yang 

dipandang dapat memnuhi kepentingan – kepentingan mereka, diantaranya hal itu 

meliputi; 

1) Pengakuan tentang kebutuhan negara  - negara untuk mengadopsi 

tindakan – tindakan yang diperlukan untuk melindungi gizi dan 

kesehatan masyarakat, dan untuk meningkatkan kepentingan umum di 

sektor- sektor yang vital bagi perkebangan sosial – ekonomi dan 

tekhnologi, serta untuk mencegah penyalahgunaan HKI oleh para 

pemegang haknya atau melaksanakan praktik – praktik yang 

menghambat perdagangan atau mempengaruhi proses alih tekhnologi 

internasional. 

2) Kebutuhan tentang intensif dalam hal alih tekhnologi pada negara – 

negara terbelakang. Perjanjian TRIPS mewajibkan negara – negara 

                                                             
7 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Op Cit, hlm 34 
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maju untuk menyediakan perusahaan – perusahaan dan lembaga – 

lembaga yang akan memberikan insentif dalam hal ini alih tekhnologi 

kepada negara – negara terbelakang agar negara – negara tersebut 

mampu meniptakan tekhnologi yang bernilai. 

3) Pemberian kerja sama tekhnis. Perjanjian TRIPS mewajikan negara – 

negara maju anggota WTO untuk memberikan kerja saa tekhnis dan 

keuangan kepada negara – negara berkembang, termasuk kaitannya 

dengan perkembangan hukum HKI, sistem administrasi, dan pelatihan 

personil. 

4) Pemberian kelonggaran waktu bagi negara – negara berkembang untuk 

mengimplimentasikan TRIPS yang diperluas bagi negara – negara 

terbelakang dan pengaturan khusus mengenai penundaan perluasan 

perlindungan paten terhadap bidang teknologi baru yang tercakup 

dalam hukum paten yang berlaku sebelumnya.8 

 

Hal itu lebih menjurus pada kebutuhan untuk membangkitkan dan 

mengembangkan Rezim HKI yang terdiri dari;9 

1) Copyrights and Related Rights 

2) Trademark 

3) Industrial Design 

4) Patent 

5) Layout-designs of Integrated Information 

6) Protection of Undisclosed Information 

7) Control of Anti-Competitive Praktice Contractual License 

 

 Dari segi demokrasi perlindungan terhadap HKI terkandung hak individu 

dan masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak milik eksklusif 

pemegang HKI dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses HKI 

tersebut. Disini diperlukan suatu prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara 

kepentingan individu pemilik hak dan kepentingan masyarakat. Untuk 

menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan 

                                                             
8 Agreement on Trade – Related Aspects of intellectual Property Rights, pasal 65 ayat 2,Pasal 66 

ayat 1 dan Pasal 65 ayat 4 
9 Kholis Roisah, Op Cit, hlm 11 
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masyarakat maka sistem perlindungan hukum HKI harus didesain berdasarkan 

prinsip – prinsip sebagai berikut:10 

1) Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice) 

Pencipta sebuah karya, yang menghasilkan sesuatu dari kemampuan 

intelektualnya, sangat wajar apabila memperoleh imbalan yang dapat 

berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena 

dilindungi dan diakui hasil karyanya. 

2) Prinsip Ekonomi (The Economical Principle) 

Hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemilik, 

yang wajar apabila pemiliknya mendapatkan imbalan dari hak milik 

intelektual tersebut. 

3) Prinsip kebudayaan (The Cultural Principle) 

Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai perwujudan suasana 

yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong 

ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf 

Prinsip kehidupan, peradaban dan martabat manusia 

4) Prinsip Sosial (The Social Principle) 

Hak apapun yang diberikan oleh hukum yang diberikan pada 

perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk 

terpenuhinya kepentingan seluurh masyarakat 

 

Sejauh ini, pengaruh Persetujuan TRIPS bagi Indonesia telah dapat 

dirasakan, serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama dibalik 

aktifnya kegiatan pembuatan perundang – undangan serta perkembangan 

mekanisme administrasi dan penegakan bidang HKI. Secara keseluruhan, 

Persetujuan TRIPS telah mempengaruhi dan membantu terciptanya suatu 

kecenderungan yang umum kearah penyempurnaan perundang – undangan dan 

perluasan ruang lingkup sistem HKI di Indonesia yang harus dihadapi dengan 

serangkaian prioritas pembaharuan perundang – undangan dan pengembangan 

infrastruktur.11 

                                                             
10 Desmayanti Rakhmita, “Tinjauan Umum perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda 

Menurut Perspektif Hukum di Indonesia”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 6, No. 1, Universitas 

Trisakti 
11 Rahmi Jened, “Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Ekonomi”, Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2015, hlm 1 
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Bagi Indonesia, Persetujuan TRIPS menjadi platform dalam pengembangan 

sistem HKI nasional. Hal ini dapat dipahami mengingat perannya yang sangat 

strategis dalam melengkapi instrumen hukum internasional HKI lainnya. 

Persetujuan TRIPS merupakan salah satu kekuatan pendorong intensitas 

penegakan hukum HKI yang semakin ketat dan ofensif, bila gagal menerapkan 

ancaman retaliasi tidak mustahil diberlakukan oleh negara yang dirugikan.12 

Secara hukum, Indonesia menjadi anggota WTO sejak organisasi 

perdagangan dunia ini dibentuk. Berdasarkan hal tersebut Indonesia meratifikasi 

beberapa instrumen HKI seperti TRIPS dan WTO ke dalam Undang – Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia. Selain itu, ratifikasi Paris Convetion melalui Keputusan 

Presiden Nomor 15 Tahun 1997, Patent Corporation Treaty (PCT) ke dalam 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997, Trademark Law Treaty ke dalam 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, Berne Convention ke dalam 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.13 

Sejalan dengan diratifikasinya beberapa instrumen perjanjian HKI 

internasional, Indonesia mengamandemen peraturan tentang Hak Cipta ke dalam 

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 lalu kemudian menjadi Undang – 

Undang Nomor 28 tahun 2014. Sementara itu, dibidang Merek menjadi 

serangkaian pembahasan dan penyempurnaan hingga saat ini menjadi Undang – 

Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan – 

                                                             
12 Henry Soelistyo, “Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini dan Akualisasi”, Penaku, 2014), 

hlm 4 
13 Laina Rafianti, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 

Volume 7 No. 1, Januari – April 2013, hlm 1 
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peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan atas 

HKI di Indonesia. 

Menurut Henry Soelistyo, Indonesia setidaknya telah melakukan tiga 

langkah strategis yaitu pertama, merevisi peraturan perundang – undangan 

dibidang HKI agar kompetibel dengan standar, persyaratan, serta norma – norma 

yang ditetapkan dalam Persetujuan TRIPS termasuk menyusun peraturan 

perundang – undangan HKI yang belum dimiliki. Kedua, melakukan 

penyempurnaan sistem administrasi HKI yang pro public service, modern dan 

akuntabel. dan ketiga melakukan langkah – langkah penegakan hukum yang ketat 

dan efektif.14 

Sejalan dengan perkembangan industri dan dunia perdagangan, 

perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat 

skala perdagangan dunia semakin global dan tanpa batas. Imbasnya menjadi sulit 

untuk dapat membedakan ciri – ciri dan bentuk merek yang digunakan pada satu 

produk dengan produk yang lain untuk dapat secara sah diberikan perlindungan 

hukum sesuai dengan Undang – Undang Merek. Di Indonesia, hak atas merek 

didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang 

mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang – undang sebagai pemakai merek 

pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain oleh orang yang 

dianggap sebagai pihak yang lebih berhak atas merek yang bersangkutan. Catatan 

penting dalam pendaftaran merek adalah tidak terdapat kewajiban bagi seorang 

untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi jika ingin mendapatkan 

perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka harus terdaftar terlebih 

                                                             
14 Henry Soelistyo, Op Cit, hlm 3-4 
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dahulu. Selanjutnya, kekuatan hukum pendaftaran merek dapat dimintakan 

pembatalan oleh pihak yang berkepentingan dengan bukti bahwa pihaknya yang 

merupakan pemakai pertama.15 

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Merek mempunyai fungsi sebagai 

berikut;16 

1) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang 

dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau 

badan hukum dengan produksi lain atau badan hhukum lainnya, 

2) Sebagai alat memproosikan hasil produksi cukup dengan menyebutkan 

mereknya, 

3) Sebagai jaminan mutu atau barang, 

4) Menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. 

 

Dengan merek suatu produk yang sejenis dapat dibedakan kualitasnya dan 

juga menjamin bahwa produk tersebut adalah asli, dan terkadang merek dari suatu 

produk yang membuat produk tersebut menjadi mahal harganya. Merek adalah 

sesuatu yang melekat pada suatu produk, tetapi bukan produk tersebut. Seringkali 

konsumen membeli suatu produk yang memiliki merek terkenal, karena percaya 

bahwa merek terkenal tersebut memiliki kualitas yang baik. Kepercayaan seperti 

ini membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan yang memiliki nilai 

ekonomi meskipun bersifat immateril.17 

Dasar hukum yang melandasi perlindungan di bidang merek selain diatur 

dalam hukum nasional juga terikat pada peraturan internasional. Salah satunya 

adalah Konvensi Paris. Konvensi tersebut merupakan salah satu peraturan 

internasional tentang perlindungan kekayaan industri (Paris Convention for the 

                                                             
15 Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm 35-36 
16 Abdul Kadir Muhammad, “Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual”, (Citra 

Bandung, 2001), hlm 32 
17 OK. Sadikin, “Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual”, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010), hlm 329 
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Protection Industrial Property) yang ditandatangani di Paris, Perancis pada 20 

Maret 1883. Konvensi Paris membahas mengenai perlindungan terhadap 

kekayaan industri untuk kreasi intelektual dalam bentuk hak kekayaan industri 

yang dikenal sebagai penemuan (paten), merek dagang, dan desain industri. 

Konvensi ini diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang 

Perubahan atas Keppres No. 24 Tahun 1979.18 

Konsep merek terkenal berkembang dalam rangka memberi perlindungan 

kepada pemilik merek yang mereknya dikenal secara luas di pasar. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention perlindungan terhadap merek terkenal 

diatur sebagai berikut;19 

1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so 

permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel 

the registration, and to prohibit the use of a trademark which 

constitutes a reproduction, an imitation, or a translatio, liable to create 

confusion of a mark considered by the competent authority of the 

country of registration or use to be well known in that country as being 

already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention 

and used for identical or similar goods. These provisions shall alo 

apply  when the essential part of the mark constitues a reproduction of 

any such well-known or an imitation liable to create confusion 

therewith. 

2) A period of at least five years from the date of registration shall be 

allowed for requesting the cancellation of such mark. The countries of 

the Union may provide for a period within which the prohibition of use 

must be requested, 

3) No time limit shall be fixed for requesting the concellation or 

prohibition of the use of marks registered or used in bad faith. 

 

Seiring dengan perkembangan jaman dalam rangka perlindungan hukum 

terhadap merek terkenal, Persetujuan TRIPS menguatkan dan memperluas ruang 

lingkup Pasal 6 bis Paris Convention menjadi perlindungan merek terhadap 

                                                             
18 Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, “Passing off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014”. Jurnal Yudisial, Vol 7 No. 3, Desember 

2014, hlm 260-261 
19 Paris Convention For the Protection of Industrial Property, (diadopsi 20 Maret 1883), Pasal 6 bis  
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barang dan jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian 

TRIPS:20 

“Article 6 bis  of the Paris Concention (1967) shall apply, mutatis 

mutandis, to services . In determining a trademark is well-known, 

account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant 

sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a 

result of the promotion of the trademark”. 

 

Dengan diratifikasinya kedua perjanjian tersebut maka Indonesia harus 

memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Kewajiban tersebut diatur 

dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa;21 

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan; 

1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu 

oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, 

2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis, 

3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak 

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, 

4) Indikasi Geografis terdaftar. 

5) Pemegang merek baru akan diakui kalau merek itu telah 

dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut 

dalam UU merek. 

Secara yuridis normatif, Hak atas Merek adalah 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. Merek yang dilindungi terdiri atas 

tanda berupa gambar, logo nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 

                                                             
20 Agreement on Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights, Op Cit, Pasal 16 ayat 2 
21 Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (5) 
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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.22 Sedangkan hukum merek yang berlaku saat ini di Indonesia, 

mengukur suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (well - known 

mark) dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang – 

Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. 

Dalam Pasal 23 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh 

Pemohon yang beritikad tidak baik”. Pemohon yang beritikad baik adalah 

pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat 

apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain 

demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain demi 

kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan 

kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.23 

Sebenarnya konsep dari Bad Faith telah diatur sejak Undang-undang Merek 

1992, kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang Merek Tahun 2001 dan pada 

akhirnya disempurnakan di Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 

Tahun 2016. Semua undang-undang di atas tersebut telah memaparkan  konsep 

Bad Faith dalam pendaftaran Merek yaitu si Pemohon pendaftaran Merek yang 

patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur 

untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan 

usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau 

                                                             
22 Undang – Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3) 
23 Charles Yeremia Far-Far et All, “Tinjauan Yuridis Pembatalan merek Dagang Terdekat Terkait 

Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek” (studi putusan nomor 

356/K/Pdt.Sus-HaKI/2013), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 6-7 
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menyesatkan konsumen termasuk memiliki Bad Faith.  Penjelasan tentang konsep 

Bad Faith juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan No. 1269 

L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220 PK/Perd/1981  Tanggal 16 

Desember 1986 dan putusan No.1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, dalam 

hal ini MA berpendapat bahwa pemilik merek yang memiliki Bad Faith karena 

telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada 

keseluruhannya dengan merek pihak lawan. 

Secara umum jangkauan pengertian Bad Faith meliputi perbuatan 

“penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) pihak lain, serta 

tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan 

dari Merek yang didaftarkan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak 

dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonestly 

purpose).24 

 Demikian pula menurut Black’s Law Dictionary, Bad Faith didefinisikan 

dengan: the opposite of good faith, generally implying or involving actual or 

constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or 

refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an 

honest mistake as to one’s rights or duties, but by some interested or sinister 

motive.”25 

 

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, 

membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai 

perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak 

(unauthorized use) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek 

                                                             
24 Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, 

Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, Hlm, 47 

25 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, United State Of America, 2004. 
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dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) serta dinyatakan 

sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment).26 

 

Berikut beberapa contoh kasus Merek yang memiliki Bad Faith:27 

1) Merek Tupperware vs Tulipware di Bandung 

DART INDUSTRIES INC., dari Amerika Serikat merupakan 

perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di 

antaranya seperti ember, panci, toples, botol, sisir-sisir, bunga-bunga 

karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang 

dapat dibawa untuk rumah tangga serta dapur dari plastik untuk 

menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, beserta gelas-

gelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, piring-piring dan 

tempat untuk menyajikan makanan, dan masih banyak lagidengan desain 

yang sangat bagus dan berkualitas tinggi. 

Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di Indonesia dibawah no. 

pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 

untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek 

TULIPWARE yang berasa dari Bandung baru mengajukan permintaan 

pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Produk-produk rumah tangga yang diproduksi oleh DART INDUSTRIES 

INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek 

TUPPERWARE. Di Indonesia sendiri TUPPERWARE dipasarkan melalui 

                                                             
26 Ibid 
27 Departemen Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian – Pelanggaran dan 

Dampak Merek terhadap Perkembangan Usaha (2007); Bagian contoh-contoh kasuk Merek 
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Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi yaitu PT. IMAWI 

BENJAYA. 

PT. IMAWI BENJAYA, menemukan bahwa produk-produk dengan 

desain yang sama dengan TUPPERWARE namun menggunakan Merek 

yang berbeda yaitu TULIPWARE yang diproduksi oleh CV. CLASSIC 

ANUGRAH SEJATI yangberasal dari Bandung. Dengan membandingkan 

antara produk-produk yang menggunakan  merek TUPPERWARE dan 

produk-produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas 

bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk 

TULIPWARE, sebagai berikut :  

a. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE  

dengan TUPPERWARE untuk produk-produk yang sejenis. 

b. Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan  yang 

sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan 

dibandingkan perbedaannya. Hal ini sangat menyulitkan dan 

mengacaukan konsumen karena nyaris sulit membedakan antara 

TUPPERWARE dan TULIPWARE. 

c. Merek TULIPWARE yang dipasarkan ternyata berbeda jauh dengan 

etiket merek yang diajukan permohonannya pada  Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual. 

 

 

Catatan : 

DART INDUSTRIES INC. selaku pemilik merek TUPPERWARE telah memasang 

iklan pengumuman di beberapa surat kabar, untuk mengingatkan kepada 

konsumen tentang telah beredarnya produk-produk TULIPWARE, yang memiliki 

persamaan pada pokoknya dengan produk-produk TUPPERWARE.  
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2) Merek Barbie vs Babie di Jakarta 

MATTEL INC., suatu perseroan menurut Undang-undang Negara 

Amerika Serikat, bergerak dibidang produksi berbagai jenis permainan 

untuk anak-anak dengan  bermacam-macam merek. Salah satu hasil 

produksi MATTEL INC., adalah produk boneka wanita yang diberi merek 

BARBIE. 

Boneka BARBIE ini telah dikenal luas dibanyak negara di dunia, 

termasuk di Indonesia. Merek BARBIE telah terdaftar di Indonesia, dengan 

nomor pendaftaran 380107 dan 387123. 

Kepopuleran merek BARBIE telah memancing pihak-pihak lain untuk 

mengambil keuntungan dengan cara membuat, memasarkan dan produk-

produk sejenis dan menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan 

pada pokoknya. Salah satu contoh adalah pada boneka yang menggunakan 

merek BABIE. 

Bentuk pelanggaran pada merek BABIE, adalah : 

a. Merek BABIE memiliki persamaan dalam bentuk tulisan, bunyi, 

ucapan dan kombinasi warna dengan merek BARBIE. 

b. Merek BABIE digunakan untuk barang yang sejenis dengan merek 

BARBIE, yakni boneka; 

c. Keberadaan merek BABIE, dapat merusak citra perusahaan 

MATTEL INC. yang sudah ada sebelumnya 

 

3) Merek Dunkin’ Donuts vs Donats’ Bonuts di Yogyakarta 

Merek DUNKIN’ DONUTS milik DUNKIN’ DONUTS INC., USA, telah 

terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia Merek DUNKIN’ 

DONUTS, antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa restoran (kelas 42) dan 

untuk produk-produk makanan (kelas 30). Jika di perhatikan gambar dari 
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restoran DONATS’ DONUTS, maka terlihat jelas adanya bentuk-bentuk 

pelanggaran sebagai berikut. 

Bentuk pelanggaran : 

Adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk  huruf dan 

kombinasi warna (pink dan oranye) antara merek DONAT’s DONUTS yang 

dipergunakan sebagai mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan 

kombinasi warna dengan merek DUNKIN’ DONUTS.  

Merek DONATS’ DONUTS yang memiliki persamaan dalam bentuk  

tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN’ DONUTS, ternyata  

juga digunakan pada kotak kemasan makanan, dan minuman.  

Penggunaan merek DONATS’ DONUTS yang dalam bentuk tulisan dan 

kombinasi warna memiliki kesamaan dengan merek DUNKIN DONUTS, 

dapat menimbulkan kekacauan tentang asal usul barang dan dapat 

berpengaruh terhadap nama baik DUNKIN’ DONUTS INC. selaku pemilik 

merek yang sah;  

Catatan : 

Persoalan ini diselesaikan diluar pengadilan, dan setelah mendapat surat 

peringatan dari Kuasa Hukum DUNKIN’ DONUTS INC, pemilik restoran Donats 

Donuts, melakukan perubahan-perubahan atas bentuk tulisan dan kombinasi 

warna pada kotak kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, 

maka penelitian ini akan mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Merek 

Terkenal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
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Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Perkara Wafer Superman 

Indonesia)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam 

proposal tesis ini yaitu sebagai berikut:  

1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan terhadap pemegang hak 

merek terkenal berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek 

terkenal terhadap praktik pendaftaran merek yang diduga memiliki 

persamaan pada pokoknya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan berdasarkan perumusan masalah tersebut di 

atas adalah sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek terhadap merek 

terkenal asing di Indonesia, berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2) Untuk mengkaji bagaimana pelanggaran merek asing dan 

penanganannya menurut hukum di Indonesia terhadap pihak yang 

melakukan pelanggaran. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka penyusunan karya tulis ini, 

diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

 

1.4.1  Aspek Akademis 

Diharapkan penulisan karya tulis ini dapat memberikan masukan 

secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang HKI 

dan secara khusus perlindungan terhadap hak merek. Serta dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan terhadap mahasiswa untuk penelitian – penelitian 

hukum dalam bidang merek selanjutnya. 

 

1.4.2 Aspek Praktis 

Penulisan karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

terhadap perkembangan hukum dibidang HKI serta dapat berguna bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan dalam perlindungan merek terkenal 

asing. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka untuk menyederhanakan penulisan dan diskusi, penulis 

membagi penulisan ini menjadi lima bab, dimana setiap bab terkait satu sama lain. 

Secara singkat sistematikanya sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini adalah pembuka dalam penulisan karya tulis ini, yang menguraikan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika peulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori yang akan 

digunakan dalam karya tulis ini, yaitu konsepsi perlindungan merek yang 

didalamnya termasuk pengertian HKI, jenis – jenis HKI, dan kerangka teori, serta 

tinjauan umum tentang merek sebagai bagian dari HKI yang didalamnya termasuk 

sejarah hukum merek di Indonesia, pengertian merek, pengertian hak merek, jenis 

– jenis merek, fungsi merek, pengertian dan kriteria merek terkenal, prosedur 

permohoan pendaftaran merek, perlindungan merek terdaftar, penghapusan dan 

pembatalan merek, pelanggaran merek dan sanksinya, dan penyelesaian tindak 

pelanggaran merek. Pada bab ini juga penulis akan memberikan landasan 

konseptual dalam karya tulis ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang metode penulisan hukum yang 

digunakan dalam penulisan karya tulis ini, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat 

penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan hambatan – hambatan dan 

penanggulangannya dalam penulisan karya tulis ini. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek 

terkenal yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji bagaimana 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal terhadap praktik 

pendaftaran merek yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang dapat 

diberikan dari penulisan karya tulis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


