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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Landasan filosofis Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI 

dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas 

kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristotle 

pada masa Abad keempat sebelum Masehi.
1
 Jika seseorang menciptakan atau 

menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan 

melakukan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan 

menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta, inventor ataupun pendesain 

kreasi intelektual memiliki kekayaan atas kreasi intelektualnya.  

Hak Cipta memberikan hak eksklusif Pencipta atas Karya Cipta derivatif 

yang dibangun dari karya ciptanya. Walaupun demikian model Locke telah 

memberikan hasil positif secara ekonomi bagi masyarakat dan dapat dibenarkan 

untuk alasan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar kepentingan masyarakat 

yang bersifat fungsional.
2
 

David I.Baimbridge mengatakan bahwa HKI manusia merupakan hasil dari 

kegiatan kreatif; inovatif dan kemampuan daya pikir atau intelektual manusia itu 
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sendiri, yang diekspresikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk konkritnya, 

yang berguna dalam upaya menunjang serta memperkaya khasanah kehidupan 

manusia yang memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya 

intelektual tersebut terwujud dalam bidang-bidang, seperti teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra.
3 

 

Perlindungan terhadap HKI dibagi dalam dua kelompok substansi yaitu Hak 

Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas 

Tanaman.
4
 

Konsepsi dan ruang lingkup pengaturan seperti itu, HKI hadir sebagai 

instrumen hukum. Sebagai pranata, HKI tumbuh dan dikembangkan dari 

rasionalita filosofis tentang perlunya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan 

terhadap hak yang lahir dan terkait dengan kreasi intelektual sebagaimana 

lazimnya yang diberikan kepada hak milik lainnya yang mempunyai nilai 

ekonomi.
5
 

Penciptaan HKI membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan 

dan juga uang untuk membiayainya. Di bidang kesusastraan, merek dagang sudah 

jelas bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada 

perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri dan 
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pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy secara bebas 

serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak ada insentif untuk 

memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Jelas pulalah bahwa dengan demikian 

perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu 

pengetahuan akan terganggu.  

Dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual 

ini. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual ini, dan 

juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak, jelaslah bahwa diperlukan 

perlindungan yang layak walaupun dengan perlindungan ini diberikan suatu hak 

monopoli tertentu kepada pihak pencipta.
6
 

Penggunaan HKI yang melintasi batas-batas Negara mulai terjadi menjelang 

akhir abad ke-19. Hal ini mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap HKI 

tidak hanya secara bilateral, melainkan juga secara multilateral atau global. Untuk 

memberikan perlindungan tersebut, maka dilakukan upaya bersama antar Negara 

dengan membentuk salah satu konvensi internasional sebagai berikut: 

International Convention for the Protection of Industrial Property Right 

yang selanjutnya disebut Kovensi Paris di bidang Hak Milik Perindustrian pada 

tahun 1883 yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1993. Dalam hal 

unifikasi Konvensi Paris, sampai dengan 2 Mei 2008, sebanyak 173 negara telah 

meratifikasi Konvensi Paris untuk kemudian mengimplementasikan ketentuan 

Konvensi Paris tersebut ke dalam perundang-undangan nasional Negara anggota.  

Sedangkan Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres 
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No. 15 Tahun 1997. Berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 1997 pula, maka hukum 

positif di Indonesia mengenai hak industrial harus disesuaikan dengan ketentuan 

Konvensi Paris. 

Indonesia juga meratifikasi persetujuan pembentukan WTO dengan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 

The World Trade Organisation (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) serta meratifikasi WIPO Copyright Trearty ke dalam 

Keppres Nomor 19 Tahun 1997. 

Konsekuensi dari ratifikasi persetujuan tersebut, Indonesia harus berusaha 

menegakkan prinsip-prinsip The General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) yang mencakup juga Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual 

Property Rights yang selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs termasuk Trade In 

Counterfeit Goods, (aspek-aspek dagang yang berkenaan dengan HKI termasuk 

juga perdagangan palsu). 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk kelembagaan internasional 

yang diberi nama World Intellectual Property Organization yang selanjutnya 

disebut WIPO pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Badan ini merupakan 

salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas 

dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.  

Pembentukan WIPO didasarkan atas Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang 

HKI, antara lain adalah mengurus kerja sama administrasi pembentukan 

perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan 
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intelektual, mengembangkan dan melindungi HKI di seluruh dunia, mengadakan 

kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya 

perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi 

nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, 

mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, serta mengembangkan kerja 

sama administratif di antara negara-negara anggota. 
7
 

Salah satu jenis dari Hak Kekayaan Industri yakni Merek berfungsi 

merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan 

menguntungkan semua pihak. Diakui oleh Commercial Advisory Foundation in 

Indonesia (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang 

peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan 

berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.
8
  

Hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi 

perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek 

produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya 

juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar 

dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.  

Merek sebagai warisan adopsi hukum asing, aturan hukum Merek memiliki 

akar filosofis yang tumbuh dari konsep passing off yang berkembang di Negara-

negara common law system. Dibandingkan dengan bidang HKI yang lain seperti 

Hak Cipta, Paten, dan Desain Industri, konsep hukum Merek lebih kokoh 
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bertempu pada prinsip atau norma itikad baik.
9
 Merek juga sebagai produk barang 

atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan 

bahwa produk itu asli. Kadang yang membuat harga suatu produk menjadi mahal 

bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau 

dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. 
10

 

Ketentuan merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek tidak dimaksudkan untuk menimbulkan terjadinya 

monopoli terhadap suatu komoditi barang dan/atau jasa oleh pihak tertentu, merek 

dimaksudkan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Menurut Jened 

perlindungan hukum yang diberikan kepada merek bukan karena dilihat sebagai 

upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, 

tetapi melalui merek produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menjadi dapat 

diidentifikasi berdasarkan sumber awalnya. 
11

 

Seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengonsumsi sesuatu 

hanya karena adanya merek dari setiap produk. Jadi, ada sesuatu “yang tak 

terlihat” dalam merek itu. Itulah hak kekayaan immateriil (tidak berwujud) yang 

selanjutnya dapat berupa hak atas intelektual.
12

 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini Merek yang terdaftar dalam 

Daftar Umum Merek (DUM). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang 

selanjutnya disebut DJKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus 
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dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak 

milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan 

hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang 

diatur dalam KUH Perdata.
13

 

Fungsi dari pentingnya pendaftaran merek ialah sebagai alat bukti sebagai 

pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan 

terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang 

dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya dan sebagai 

dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya 

dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya. 
14

  

Sistem penanganan perkara HKI yang dianut saat ini sangat berpotensi 

melahirkan putusan yang tidak konsisten, bahkan saling bertentangan.
15

 Maka dari 

itu, Penulis mengambil salah satu kasus yang telah terjadi penolakan pendaftaran 

merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah 

terdaftar dalam barang sejenis.  

Dalam menganalisa kasus ini, Penulis ingin membahas bagaimana 

konsistensi DJKI dalam  menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya dimana ada pihak yang hendak mendaftarkan merek dengan unsur 
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kata BABY namun ditolak oleh DJKI karena mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan merek terdaftar. Namun merek yang mempunyai unsur kata 

BABY lainnya dapat terdaftar di DJKI dengan pemilik merek yang berbeda dan 

kelas/jenis barang yang sama. 

Penelitian ini juga akan membahas apakah Komisi Banding Merek sebagai 

badan independen yang mempunyai tugas dalam memeriksa dan memutus 

permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek 

berdasarkan alasan substantif yakni pasal 4,5, dan 6 telah sesuai atau tidak sesuai.  

Penelitian ini juga akan dibahas secara lebih mendalam tentang bagaimana 

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek yang mengandung 

unsur persamaan pada pokoknya tersebut dan bagaimana putusan pengadilan 

tersebut memberikan perlindungan hukum serta rasa keadilan bagi pemohon 

merek tersebut.  

Kasus ini antara PT Antarmitra Sembada sebagai Penggugat melawan 

Komisi Banding Merek sebagai Tergugat.  Permasalahan ini timbul diawali oleh 

permohonan pendaftaran merek: 

Merek :   PUREBABY 

Nomor Agenda :   D00 2010 025939 

Kelas :   03 

Tanggal Masuk :   16 Juli 2010 

Jenis barang  : Sediaan-sediaan untuk membersihkan    

sabun-sabun, wangi-wangian, kosmetika, lotion,  baby oil  (minyak bayi), milk 

body, bedak-bedak, shampoo, conditioner, minyak rambut 
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Penggugat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut kepada Komisi 

Banding Merek DJKI. Namun, Komisi Banding Merek sepakat dengan putusan 

DJKI. Majelis dan Komisi Banding Merek melihat merek yang diajukan 

Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah 

terdaftar, yaitu dengan : 

Merek : MY BABY+LUKISAN 

Jenis Merek : Kata dan Lukisan 

Tanggal Pendaftaran : 9 Agustus 2005 

Tanggal Penerimaan : 23 Desember 2003 

Pendaftaran 

Kelas barang : 03 

Jenis barang : Hand&body lotion (cairan/krem untuk 

tangan dan tubuh), lotion pelembab badan, penyegar badan, dll) 

MY BABY+LUKISAN yang didaftar pada tanggal 9 Agustus 2005 pada 

kelas barang 03. Untuk itu, Penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk 

skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Merek 

Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Nomor 126 

PKPdt.Sus-HKI2016)” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penulisan ini akan 

dikaji dua permasalah, antara lain pokok sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tentang kriteria penolakan terhadap merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya? 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menolak pendaftaran merek 

PUREBABY berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No 126 PK/Pdt.Sus-

HKI/2016? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kriteria penolakan 

terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pertimbangan hakim dalam 

menolak pendaftaran merek PUREBABY berdasarkan putusan Peninjauan 

Kembali No 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat memiliki kegunaan pokok sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan  atau 

kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam 
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bidang Hukum HKI mengenai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya terhadap merek yang sudah terdaftar dalam DJKI. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan HKI serta memberikan 

acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang berkaitan dengan 

ditolaknya pendaftaran merek oleh DJKI dan Komisi Banding di masa yang akan 

datang. Penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai permasalahan-permasalahan merek 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

yang sudah terdaftar dalam DJKI. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas bab 

demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penulisan yang 

mendorong penulis melakukan penulisan dan meliputi: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat 

Penulisan (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), dan Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan 

penulis, yang meliputi: Landasan Teori dan Landasan Konseptual. 

BAB III  Metode Penulisan 

Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian dan Sifat 

Analisis Data. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Analisis 

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua hal 

penting yang relevan dengan permasalahan yaitu menganalisis 

mengenai penolakan pendaftaran merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan pertimbangan 

hakim dalam perkara antara PT Antarmitra Sembada sebagai 

Penggugat melawan Komisi Banding sebagai Tergugat. 

 BAB V   Penutup 

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, penulis juga akan memberikan 

saran yang relevan dengan permasalahan. 

 

 


