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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan di bidang teknologi informasi, 

transportasi serta telekomunikasi pada era global, membuat arus pergerakan di bidang 

industri dan perdagangan menjadi semakin ketat dan semakin tinggi persaingan serta 

mendorong globalisasi ekonomi, sehingga menimbulkan dampak meningkatnya skala 

investasi di bidang industri dan juga pemasaran global.  

Perkembangan ini disebabkan oleh adanya kemudahan memperoleh sarana 

informasi serta telekomunikasi yang ada. Bahkan pada zaman sekarang kemudahan 

tersebut sangat membantu seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas perdagangan 

antar negara sehingga para pelaku usaha tersebut lebih leluasa dalam memasarkan serta 

melakukan transaksi bisnis di seluruh dunia.  

Peranan dari perkembangan ini memberikan dorongan yang kuat dalam 

persaingan usaha yang membuat para pelaku usaha tersebut berlomba-lomba untuk 

memberikan tanda pengenal yang berkaitan dengan hasil atau produk industri yang 

mereka perjual-belikan atau perdagangkan. Dan pada umumnya produk-produk dan 

atau jasa yang dibuat oleh para pelaku usaha ini akan diberikan suatu tanda khusus 

tertentu yang berfungsi sebagai pembeda antara produk barang atau jasa lainnya yang 
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sejenis. Tentu hal ini merupakan salah satu bentuk dari Kekayaan Intelektual 

dikarenakan mengandung unsur kekayaan yang timbul ataupun lahir akibat dari 

kemampuan intelektual manusia.1  

Kekayaan Intelektual sendiri adalah sebuah kreatifitas atau hasil olah pikir 

manusia (baik seorang maupun kelompok) yang berguna untuk bisa membantu 

kebutuhan serta kesejahteraan manusia baik itu berwujud didalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi seni dan sastra.2 Kreatifitas yang dimunculkan oleh manusia 

sebagai aset intelektual sebenarnya sudah lama memberikan dampak pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap perkembangan dan populasi manusia, antara lain bisa 

melalui berbagai penemuan (inventions) atau dari hasil di bidang karya seni atau cipta 

(art and literary work).3  

Dikarenakan kekayaan intelektual berkaitan dengan sesuatu yang baru, maka 

dari itu didalam kekayaan intelektual terdapat suatu unsur hak dan kewajiban bagi 

setiap individu ataupun kelompok yang mampu serta dapat menciptakan atau 

menghasilkan suatu karya intelektual.4 Semakin berkembangnya kreatifitas pada 

seseorang maka dapat dipastikan juga bahwa peradaban manusia akan ikut 

berkembang. dan diawali dengan adanya suatu pemahaman mengenai dibutuhkannya 

 
1 Pengertian KI dan HKI. https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/ (diakses pada tanggal 3 Februari 2020). 
2 Sudarmanto, KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo, 2012), hlm. 2. 
3 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1. 
4 Sudarmanto, Op.Cit., hlm. 3.  
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sebuah penghargaan khusus terhadap setiap hasil karya dari intelektual seseorang, 

maka timbulah konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu dan lalu berkembang.5 

Pada dasarnya konsep ini sendiri merupakan bentuk dari penghargaan tersebut 

baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru atau hasil dari karya seni dan cipta yang 

ditujukan guna kepentingan komersial.  

Perihal istilah dari HKI (Intellectual Property Rights) itu sendiri sudah 

mengalami perubahan beberapa kali, dahulunya IPRs ini sendiri di dalam 

perkembangan tata hukumnya maupun istilah yang digunakan oleh para ahli, atau 

penulis menyebut dengan istilah HMKI (Hak Milik Kekayaan Intelektual), dan 

kemudian berganti lagi menjadi istilah HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) lalu 

berganti istilah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang merupakan istilah terakhir yang 

digunakan.6 

Pengakuan serta penghargaan terhadap hasil olah kreatifitas manusia ini 

memiliki tatanan hukum yang disebut sebagai Rezim Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual, rezim ini sendiri dapat memberikan semacam perlindungan atau payung 

hukum terhadap hasil karya intelektual penemu (inventor) dari pihak lain baik 

disengaja ataupun tidak sengaja menggunakan dan memanfaatkan hasil dari karya 

penemu (inventor) tersebut.7 Selain itu, rezim ini juga dapat memberikan perlindungan 

 
5 Kholis Roisah, Op.Cit., hlm. 2. 
6 Kholis Roisah, Op.Cit., hlm. 4. 
7 Kholis Roisah, Loc.Cit. 
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atas guna kepentingan ekonomi dikarenakan pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual 

sendiri merupakan hak eksklusif yang diperoleh seseorang akibat dari kekayaan 

intelektualnya. 

Hak eksklusif tersebut salah satunya adalah hak ekonomi.8 hak ekonomi yang 

dimaksud ialah hak yang dimiliki oleh seorang individu atau penemu (inventor) atas 

hasil karya industry atau intelektualnya. Hak tersebut berkembang dari pemanfaatan 

hak secara lingkup komersial. Dan oleh karena itu hasil dari suatu karya intelektual 

seseorang harus dapat dikelola dan dikembangkan secara komersial (dagang) agar 

seseorang ataupun kelompok tersebut memperoleh keuntungan (profit) dari hasil jerih 

payah karya intelektual mereka.9 

Konsep ini dianut dari sistem Hukum Eropa Kontinental yang didalam 

konsepnya terkandung mengenai Droit, Auteur and Author Rights seperti hak ekonomi 

yang digunakan untuk memperoleh suatu nilai keuntungan yang memiliki nilai 

ekonomi.10   

HKI sendiri secara umum mempunyai beberapa cabang yang mengacu pada 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization (TRIPs) yaitu berupa 

perjanjian yang berfungsi sebagai pengatur tentang ketentuan HKI dibawah World 

 
8 Sudarmanto, Op.Cit., hlm. 1. 
9 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 40.  
10 Sudarmanto, Loc.Cit. 
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Trade Organization (WTO). Ditjen HKI Indonesia sendiri membagi Hak Kekayaan 

Intelektual menjadi 2 (dua) kategorial yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.11 

Hak Cipta merupakan salah satu cabang HKI yang berfungsi secara umum 

untuk memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan manusia di bidang sastra, seni 

dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif untuk pencipta yang timbul 

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.12  

Hak Kekayaan Industri ialah hak yang timbul akibat dari berbagai macam 

dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berguna dan baik dalam bidang 

lingkup industri. Hak Kekayaan Industri sendiri meliputi beberapa aspek atau cakupan, 

salah satunya yaitu Merek. 

Merek sendiri pada dasarnya ialah suatu tanda atau lambang yang berguna 

untuk mengidentifikasi asal dari suatu barang atau jasa tertentu (an indication of origin) 

dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa dengan perusahaan lain.13 Merek 

berperan sangat penting dalam dunia perdagangan karena merek bisa dikatakan sebagai 

sebuah ujung tombak dari sebuah perusahaan dalam memasarkan barang atau jasa 

 
11 Khoirul Hidayah, Op.Cit., hlm. 4. 
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1). 
13 Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2015), hlm. 93. 
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mereka ke publik. Dengan adanya merek, suatu produk dapat diketahui kualitas, 

keterjaminan serta originalitasnya (a guarantee of quality).14  

Merek sangat berguna bagi pengusaha dalam konteks sarana pemasaran dan 

periklanan. khususnya untuk memberikan suatu informasi kepada konsumen mengenai 

reputasi serta kualitas suatu produk barang atau jasa yang akan mereka gunakan. Maka 

dari itu suatu Merek sangat berharga serta vital dalam lingkup komersial.  

Suatu merek juga terkadang seringkali dianggap lebih bernilai ketimbang 

dengan aset riil dari perusahaan tersebut. Kebanyakan konsumen akan lebih 

mementingkan sebuah merek atau brand dalam membeli produk tertentu. Hal tersebut 

dikarenakan merek lebih bisa merefleksikan identitas bagi suatu produk apakah barang 

yang akan dibeli dan digunakan tersebut memilki kualitas serta kriteria yang baik atau 

tidak. 

Seiring berkembang pesatnya dunia komersial baik lingkup nasional maupun 

internasional membuat fungsi merek semakin penting dari segi nilai. Ditambah lagi 

jika suatu merek didukung dengan media pemasaran yang ada saat ini membuat 

seorang pengusaha dapat memiliki intensi untuk bisa menstimulasi tingkat permintaan 

konsumen dan juga disaat bersamaan dapat menjaga loyalitas konsumen atas barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. dan hal itulah yang membuat 

 
14 Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, (Surabaya: 
Yuridika, 2000), hlm. 1. 
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suatu merek memilki nilai keunggulan dalam konteks Competitive advantage dan 

Ownership advantage untuk bersaing dipasar nasional ataupun global.15 

Dilihat dari seberapa penting dan bernilainya suatu merek, maka dari itu merek 

atas suatu barang memerlukan adanya suatu perlindungan atau peraturan karena 

didalam suatu merek terdapat hak kekayaan intelektual yang sangat berharga dan dapat 

memberikan suatu keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha atau bagi pemilik hak atas 

merek tersebut.16 

Perlindungan akan suatu merek dianggap perlu dikarenakan merek seringkali 

disalahgunakan oleh oknum untuk bisa mendapatkan ketenaran atas suatu produk 

dengan merek produk lainnya. Bahkan oknum pelaku usaha juga diketahui banyak 

mendaftarkan merek mereka dan secara sengaja menyamakan atau memiripkan merek 

produknya tersebut dengan merek terkenal agar dapat menarik perhatian serta 

mengelabui konsumen. dan tentunya semua aktivitas tersebut sangatlah merugikan dan 

meresahkan pemilik hak merek dagang terkenal. Tentu kegiatan serta perilaku tersebut 

dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan dengan iktikad tidak baik (Bad faith).  

Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

pasar tersendiri untuk produk-produk palsu atau bajakan. Hal ini disebabkan karena 

sistem pendaftaran dan penegakan hukum atas suatu merek produk atau barang di 

 
15 Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Op.Cit., hlm. 3. 
16 Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, Lex 
Privatum, Vol. 1/No. 3, Juli 2013, hlm. 90. 
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Indonesia masih dinilai sangat longgar serta lemah.17 Karena itu aspek perlindungan 

hukum masih sering menjadi sebuah problematik di negara ini khususnya dalam bidang 

HKI yaitu mengenai merek dagang. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa 

instrumen aturan hukum atau regulasi mengenai merek. Peraturan pertama yang 

mengatur tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang 

Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Adapun suatu prinsip yang terkandung dalam 

Undang-Undang ini ialah bahwa hak merek akan diperoleh melalui pemakaian pertama 

(first to use system).18  

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah menjadi Undang-

Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Yang pada 

Undang-Undang sebelumnya menganut prinsip pemakaian pertama kali (first to use 

system) lalu kemudian berubah menjadi sistem pendaftaran pertama (first to file 

system). Dan kemudian dibentuk kembali sebuah peraturan baru pada tahun 1997 yang 

merupakan hasil penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang disebabkan karena 

adanya sebuah rangka yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam TRIPs yaitu 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit 

Goods, dan lalu kemudian dibuatlah perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

 
17 Mukti Fajar, Yati Nurhayati, & Ifrani, “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan 
Hukum Merek di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 Issue 2, Mei 2018, hlm. 222. 
18 Rika Ratna & Muthia Khairunnisa, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia, Jurnal 
Opinio Juris, Vol. 19, April 2016. 
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1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.19 

Penyesuaian serta perubahan atas peraturan mengenai merek terus berkembang 

seiring perubahan zaman, dan karena Undang-Undang yang sebelumnya dianggap 

masih memiliki  kekurangan dari segi praktikalitas (Practicality), maka pada tahun 

2001 dibuat kembali penyempurnaan terhadap Undang-Undang yang lama yaitu 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan berselang waktu lima 

belas tahun kemudian, Indonesia kembali mengeluarkan peraturan baru yang lebih 

komprehensif serta memiliki cakupan aturan yang lebih kompleks yaitu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Indonesia juga turut terikat didalam peraturan merek dalam ruang lingkup 

internasional. Semua itu berawal pada saat pemberlakuan mengenai konvensi 

internasional dalam bidang merek dengan adanya pengesahan persetujuan perihal 

pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 

The World Trade Organization.20  

Indonesia menyetujui pengesahan pada tanggal 15 april tahun 1994 dengan 

menandatangani Final Act Embodying the Result Of Uruguay Round of Multilateral 

 
19 Laina Rafianti, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia Vol. 7 
Nomor 1, April 2013, hlm. 2. 
20 Revy S. M. Korah, “Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan 
World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas”, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 Nomor 7, 
Agustus 2016, hlm. 46. 
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Trade. Dan dengan disahkan nya agreement tersebut membuat Indonesia turut 

menyetujui dan memberlakukan Annex Final Act dari agreement tersebut.21 Serta 

sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Paris Convention khususnya mengenai 

persetujuan TRIPs yang menjadi dasar dari pengaturan perlindungan merek yang 

mewajibkan bagi seluruh negara anggota WTO untuk bisa memberikan perlakuan 

dalam hal ini yaitu perihal Hak Kekayaan Intelektual kepada seluruh warga negara 

untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Paris 

1967.22 

Idealnya dengan ada hukum yang mengatur mengenai hak atas merek, 

seharusnya peraturan tersebut dapat melindungi merek yang dimiliki atas seseorang 

atau badan hukum dari peniruan atau pendomplengan. Namun nyatanya saat ini di 

Indonesia masih sangat banyak permasalahan tentang merek yang terjadi. Salah satu 

contohnya yaitu seperti pendomplengan nama dari merek terkenal dan sudah terdaftar 

dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau 

disingkat dengan sebutan Ditjen HKI. 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan mengenai hak atas merek sebagai 

berikut:23 

 
21 Rahmi Jened, Hukum Merek / Trademark Law, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 16. 
22 Ibid, hlm. 17. 
23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5. 
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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. 

 

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa hak atas merek merupakan 

hak eksklusif, yang mana orang atau badan hukum dapat diberikan merek dengan 

sistem lisensi. Selain eksklusif, hak atas merek juga adalah hak khusus atau hak pribadi 

dari seorang pemilik merek dalam penggunaan mereknya, dengan kata lain orang atau 

pihak lain tidak bisa menggunakan hak atas merek tanpa mendapatkan izin dari pemilik 

merek24.  

Bagi setiap orang maupun badan hukum yang ingin mendapatkan hak eksklusif 

atau hak khusus atas merek maka mereka harus terlebih dahulu mendaftarkan di daftar 

merek umum melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Saat pihak terkait 

mendaftarkan mereknya sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang sudah ditentukan 

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

jika tidak memenuhi persyaratan maka pendaftaran akan ditolak. 

 Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis mengatur lebih lanjut perihal apa yang tidak bisa dijadikan suatu 

merek atau yang diperbolehkan untuk dijadikan suatu merek tertentu yang kemudian 

dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Yang pada intinya dalam pasal tersebut 

 
24 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 95. 
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menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi 

negara, peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, moralitas serta ketertiban 

umum.25  Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis telah menjelaskan dan mengatur lebih rinci serta lebih lengkap perihal 

kriteria-kriteria apa saja yang terkandung dalam merek yang dapat didaftarkan ataupun 

ditolak permohonannya, semua hal tersebut termuat di dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 

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

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 20 sampai Pasal 22 yang menyimpulkan bahwa 

setiap pendaftaran yang dilakukan oleh setiap orang dan atau badan hukum yang tidak 

sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang terkandung Undang-Undang, maka pihak 

Direktorat Jenderal HKI berhak untuk menolak pendaftaran dari merek tersebut. 

Pada dasarnya, Hak merek akan timbul dan dilindungi oleh hukum ketika 

merek tersebut sudah berhasil melewati proses pemeriksaan dan didaftarkan, namun 

kenyataannya masih seringkali ditemukan adanya pihak lain yang mempersoalkan 

sebuah merek yang sudah terdaftar dikarenakan salah satu pihak merasa bahwa merek 

tersebut milik mereka dan memiliki hak atas merek sehingga pihak lain tersebut 

menginginkan adanya sebuah pembatalan pendaftaran merek.  

Mengingat bahwa persaingan merek tidak hanya bersaing dalam pasar merek 

lokal saja namun bersaing pula dengan merek yang berasal dari luar negeri atau merek 

 
25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20 huruf a. 
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internasional, sehingga jika ditemukan adanya persamaan nama merek tentu hal 

tersebut dapat memberikan kekeliruan kepada pihak konsumen dalam melakukan 

kegiatan usaha atau jual dan beli.  

Hal ini akan memberikan dampak keuntungan kepada salah satu pihak 

dikarenakan dapat dianggap membonceng, meniru atau menjiplak (free rider) 

ketenaran merek lain khususnya merek terkenal yang mana bisa menimbulkan kerugian 

bagi pihak tersebut. 

Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut 

telah beredar diluar batas regional hingga sampai batas internasional, dengan cara 

menunjukkan adanya sebuah bukti pendaftaran merek terkait di berbagai negara 

belahan dunia. Dalam hal ini Indonesia sendiri memiliki regulasi pengaturan perihal 

suatu permohonan akan ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada 

pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar milik pihak 

lain atau sudah dimohonkan terlebih dahulu, lalu merek terkenal milik pihak lain dan 

beserta berdasarkan aspek indikasi geografis terdaftar.26   

Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa penolakan atas 

permohonan yang memiliki persamaan secara garis besar dengan merek terkenal milik 

pihak lain dalam bentuk barang dan atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis dengan 

persyaratan tertentu dilakukan dengan cara memperhatikan perilaku serta pengetahuan 

 
26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat (1). 
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umum dari masyarakat mengenai merek terkait di bidang usaha yang bersangkutan. 

Selain itu reputasi atas merek tersebut juga harus diperhatikan apakah disertai bukti 

dari pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. 

Mengenai persoalan ini, penulis tertarik untuk meneliti salah satu 

persengketaan merek yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak Indonesia yaitu 

antara pengusaha lokal asal Medan dengan atas nama Kasim Halim dan Kementrian 

Hukum & HAM R.I. cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku Tergugat 

I dan II (Para Termohon Kasasi)27 melawan perusahaan produsen terkenal asal 

Amerika Serikat, Philip Stein Holding, Inc selaku Penggugat (Pemohon Kasasi)28 yang 

diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 62/PDT.SUS-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst  pada tanggal 10 september 2013, 

yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 276 K/Pdt.Sus-HKI/2014.  

Persoalan antar kedua pihak tersebut dimulai ketika Philip Stein Holding, Inc 

sebagai satu-satunya pemilik atas merek Philip Stein29 menggugat Kasim Halim selaku 

 
27 Yang dimaksud dengan “Pihak Tergugat I atau Termohon Kasasi” disini adalah Kasim Halim 

selaku Pengusaha asal Indonesia dan Pemilik atas Merek Philip Stein di Indonesia. Dan selanjutnya yang 
dimaksud dengan “Pihak Tergugat II atau Termohon Kasasi” disini adalah Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) selaku Badan Hukum penyelenggara perihal perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual. Adapun dalam Putusan tingkat Kasasi kedua 
pihak ini disebut sebagai “Para Termohon Kasasi”. 

28 Yang dimaksud dengan “Pihak Penggugat” disini adalah Philip Stein Holding, INC selaku 
Badan Hukum Perusahaan asal Amerika Serikat dan Pemilik atas Merek Philip Stein di luar negeri atau 
global. Adapun dalam Putusan tingkat Kasasi pihak ini disebut sebagai “Pemohon Kasasi”. 

29 Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyebut kata Philip Stein sebagai 
“Merek” yang sama-sama digunakan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dalam sengketa ini. 
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pengusaha asal Indonesia ke jalur pengadilan dikarenakan pihak perusahaan asal 

Florida, Amerika Serikat tersebut merasa bahwa pihak Kasim Halim telah menjiplak 

merek Philip Stein secara keseluruhan karena memiliki persamaan baik dari segi 

penulisan, bunyi, penggunaan dan juga logo yang digunakan oleh pihak Philip Stein 

Holding Inc, dan pihak mereka juga merasa keberatan dan dirugikan atas pendaftaran 

merek Philip Stein oleh Kasim Halim di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

(Ditjen HKI).  

Diketahui bahwa merek Philip Stein adalah sebuah hasil karya ciptaan dari 

pihak Philip Stein Holding Inc selaku penggugat yang kemudian dijadikan sebagai 

merek dagang dan merupakan nama dari badan hukum penggugat.  

Philip Stein Holding Inc sendiri mengaku sudah mempunyai beberapa 

pendaftaran dan juga pemasaran di berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, 

Austria, Arab Saudi, Australia, Argentina, China, Brazil, Hongkong, Singapura, 

Malaysia, Hongkong serta di beberapa negara lainnya. Merek-merek dari Philip Stein 

tersebut terdaftar untuk melindungi barang-barang di kelas barang atau jasa di kategori 

barang kelas 14, 21 dan untuk kategori jasa di kelas 35. Hal tersebut membuat pihak 

Philip Stein Holding Inc mengklaim bahwa merek Philip Stein milik mereka adalah 

merek terkenal. 

Namun pada nyatanya pendaftaran atas merek Philip Stein sendiri sudah 

dilakukan oleh Kasim Halim sejak tanggal 01 Februari 2007 dan terdaftar di daftar 

umum merek Direktorat HKI tertanggal 20 Agustus 2008 di bawah No. 
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IDM000174089, sedangkan pihak Philip Stein Holding Inc baru mengajukan 

pendaftaran mereknya di Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2013, yang mana 

diketahui bahwa kedua pihak tersebut mendaftarkan merek Philip Stein ke Direktorat 

Jenderal HKI untuk melindungi jenis barang di kelas 25 yang berupa pakaian, alas kaki, 

dan penutup kepala.30   

Dikarenakan sudah terdapat merek dengan nama Philip Stein yang di daftarkan 

oleh Kasim Halim terlebih dahulu, maka membuat pihak Philip Stein Holding Inc tidak 

dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia dan kemudian perusahaan tersebut 

menuding bahwa pihak Kasim Halim telah mendaftarkan merek Philip Stein dengan 

dasar iktikad tidak baik, serta diketahui juga oleh pihak Philip Stein Holding Inc selaku 

penggugat bahwa pihak Kasim Halim telah mendaftarkan merek Philip Stein tanpa 

seizin penggugat, yang mana hal tersebut dinilai sebagai suatu tindakan pemboncengan 

atau meniru, serta menjiplak ketenaran dari merek Philip Stein milik penggugat yang 

sudah terlebih dahulu dikenal di dunia internasional dan terdaftar di beberapa negara.  

Penggugat mengkhawatirkan masyarakat akan mengalami kebingungan (public 

confusion) yang mengira bahwa merek milik Tergugat I mempunyai keterkaitan atau 

hubungan dengan produksi milik penggugat lantaran memiliki persamaan merek. 

Philip Stein Holding Inc menyatakan seharusnya pihak Kasim Halim sebagai seorang 

pungusaha Indonesia sepatutnya menggunakan nama-nama merek yang 

 
30 https://startuphki.com/kelas-barang-untuk-merek/  (diakses pada tanggal 29 April 2020). 
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menggambarkan identitas Nasional Indonesia dan lahir dari suatu ide atau inspirasi 

sendiri, bukan dengan cara mendompleng, menjiplak ataupun meniru. 

Adapun dalam putusan hakim di pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk 

menolak gugatan pihak Philip Stein Holding Inc dengan pertimbangan bahwa walau 

merek Philip Stein milik penggugat sudah didaftarkan di berbagai negara, namun 

merek tersebut masih dianggap belum bisa diklasifikasikan sebagai merek terkenal, 

sehingga merek milik tergugat tidak dianggap meniru ataupun menjiplak merek milik 

penggugat yaitu Philip Stein Holding Inc. 

Merasa tidak terima dengan hasil putusan, selanjutnya pihak Philip Stein 

Holding Inc mengajukan kasasi, namun putusan Mahkamah Agung tersebut kembali 

membuat pihak Philip Stein Holding Inc harus menerima nasib kekalahan. Sebab 

Mahkamah Agung kembali menolak gugatan dari Pemohon Kasasi (Philip Stein 

Holding Inc) dengan pertimbangan bahwa merek milik Pemohon Kasasi tersebut 

belum bisa dikatakan sebagai merek terkenal dikarenakan di sejumlah negara tertentu 

dimana merek tersebut didaftarkan, belum bisa memberikan cukup bukti perihal 

pengesahan ataupun persetujuan dari pihak berwenang, sehingga membuat pembuktian 

dari Pemohon Kasasi tidak bisa diterima dalam perkara ini. Yang pada akhirnya 

membuat Kasim Halim selaku Termohon Kasasi dimenangkan dan berhak atas merek 

Philip Stein. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memutuskan untuk meninjau serta 

meneliti mengenai aspek perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek asli 
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yang bereputasi asing dalam sengketa antar pihak Philip Stein Holding Inc dengan 

Kasim Halim perihal persengketaan merek Philip Stein. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yang berjudul  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK ASING 

PADA SENGKETA MEREK PHILIP STEIN (Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus-HKI/2014). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penulis akan merumuskan permasalahan berdasarkan uraian latar belakang di 

atas guna mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti agar menjadi tepat 

sasaran dengan tujuan dari penelitian ini, rumusan masalah yang akan diteliti antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana perspektif perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi merek 

asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menentukan persamaan pada 

pokoknya antara merek Philip Stein milik Philip Stein Holding, Inc dengan 

Philip Stein milik Kasim Halim? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perihal perlindungan hukum menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi 

merek asing yang belum terdaftar di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui persamaan pada pokoknya terhadap merek Philip Stein milik 

Philip Stein Holding, Inc dengan Philip Stein milik Kasim Halim. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

pengetahuan seputar ilmu hukum. Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis; 

yaitu: 

Manfaat Teoritis  

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman 

dan pemikiran yang baik guna pengembangan pengetahuan ilmu hukum 

terhadap bentuk perlindungan serta upaya hukum atas suatu merek dalam 

perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. 
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Manfaat Praktis  

1. Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi salah satu bahan referensi 

untuk mahasiswa-mahasiswi di Universitas Pelita Harapan atau 

Universitas lainnya serta untuk seluruh masyarakat Indonesia guna 

meningkatkan wawasan pengetahuan seputar Hak Kekayaan Intelektual 

khususnya di bidang merek.  

2. Penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan 

dampak nilai positif untuk seluruh masyarakat di tanah air dan bisa 

menjadi masukan untuk pemerintah Indonesia guna meningkatkan 

kualitas jaminan dalam memberikan suatu perlindungan hukum 

terhadap pemegang hak merek di negeri ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Agar dapat memahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis 

menyusun skripsi ini secara sistematis dengan mengelompokkan menjadi beberapa 

sub-BAB; antara lain sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Segala materi yang tertulis dalam bab ini merupakan sebuah gambaran 

penjelasan secara garis besar yang saling berkaitan guna mengangkat 

tema pokok dari penelitian ini dan adapun uraian yang terkandung 
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dalam bab ini yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka, penulis menguraikan terbagi menjadi dua 

sub pembahasan yaitu, landasan teoritis dan landasan konseptual. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai jenis penelitian, teknik 

pengumpulan data, jenis-jenis pendekatan, dan teknik analisis data yang 

digunakan untuk meneliti permasalahan sesuai dengan topik yang 

diangkat dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB IV  : ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan jawaban penjelasan atas rumusan 

permasalahan yang diangkat dan menganalisis secara komprehensif 

dengan mengacu berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan 

teoritis dan landasan konseptual serta metode penelitian yang 

didapatkan untuk meneliti karya tulis ini. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini penulis menkonklusikan dan mengemukakan kesimpulan 

dari hasil seluruh bahasan penelitian yang telah diteliti oleh penulis 
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dimulai dari bab I hingga bab IV serta memberikan saran kepada agar 

dikemudian hari dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan. 
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