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         BAB I 

         PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual pada zaman ini sering ditemukan permasalahan-

permasalahan di bidang perdagangan, industri, dan lain-lain. Permasalahan Hak 

Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang terus berkembang setiap 

zamannya. Hal ini, dikarenekan dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan telah 

melahirkan berbagai jenis barang dan jasa yang di produksi oleh produsen dengan 

berbagai ahli yang berbeda-beda. 

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak 

Kekayaan Intelektuan (HKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas 

penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negara kemudian 

enggan mengikuti pameran-pameran sepertu itu, karena takut ide-ide baru tersebut 

dicuri dan diekploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai tumbuh 

kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.1 

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang eksklusif yang diberikan 

Negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang 

kuasa dalam menggunakan dan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau 

diciptakan. Hak kekayaan intelektual timbul dari kemampuan intelektual manusia. 

                                                         
1  Venantia Hadiarianti, “Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI”, Jurnal 

Gloria Juris, Vol. 8 No. 2, Mei-Juni 2008, hal 1 
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Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta 

dan Hak Kekayaan Industri.2 

HKI atau juga dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) 

merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut 

terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan 

merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun 

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan 

daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, 

karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 

merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan 

intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.3 

Hak kekayaan Intelektual dibagi dua kategori yaitu yang pertama adalah hak 

cipta menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, yaitu : 

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

 

  Kategori kedua yaitu Hak Kekayaan Industri mencakup Paten, Merek, Desain 

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi. Merek 

dagang (trademark) sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual 

                                                         
2 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013,hal. 

14 
3 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 38 
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Property Rights) lebih dulu dikenal atau lahir daripada hak milik intelektual lainnya, 

seperti paten (patent) dan hak cipta (copyright).4  

Pada mulanya, istilah merek atau brand dalam Bahasa Inggris diambil dari 

kata brand (bahasa Old Norse) yang mengandung makna “to burn”, sementara dalam 

komunitas Skotlandia kuno, istilah merek bermakna “keep your hands off”. Hal ini 

mengacu pada praktik pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya 

telah dimulai sejak tahun 2000 SM. Ini tercermin pula dalam salah satu definisi 

merek yang termuat dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

English edisi tahun 2000: “tanda yang dibuat dengan logam panas, khususnya pada 

hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya”, dengan demikian, pada 

mulanya merek dipakai sebagai semacam pernyataan kepemilikan dan properti, yang 

hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai konteks, misalnya peternakan, 

industri balap kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis dan seni rupa), dan bahkan 

bisnis.5 

Merek dalam hal ini terdapat pada kategori Hak Kekayaan Industri. Merek 

sendiri mempunyai beberapa kategori di dalamnya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 

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

:  

 

                                                         
4  H.D. Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2003, hal. 1.  
5 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hal. 2. 
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“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tida 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.” 
 

Pengaturan mengenai merek di dunia saat ini sebagian besar berdasarkan pada 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) dan 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Paris Convention 

merupakan konferensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi investor yang 

dilakukan di Wina, Austria tahun 1873. Konferensi ini diteruskan di Paris tahun 

1878, dihardiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang 

dan industri serta masyarakat industry dan teknik yang berdiam di Paris.  

Sebuah komisi yang dibentuk dalam konferensi tersebut menyiapkan draft 

convention (rancangan konvensi) pada tahun itu. Rancangan konvensi tersebut 

diterima kembali dengan beberapa perubahan dan rancangan yang telah diubah ini 

dikirim kembali ke beberapa negara unuk mendapatkan tanggapan. Rancangan 

konvensi inilah selanjutnya yang bermula menjadi TRIPs Agreement. 6  Merek 

mempunyai peranan penting dalam menjualkan suatu produk barang atau jasa dan 

menentukan kedudukannya di mata masyarakat atau konsumen. Merek merupakan 

tanda yang digunakan untuk membedakan suatu produk barang atau jasa tertentu 

dengan yang lainnya dalam rangka memudahkan proses berlangsungnya 

                                                         
6 Bagus Satrio, “Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (THREE-DIMENSIONAL MARKS) : 

Definisi, perlindungan dan penerapan hukum”, hal 16 
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perdagangan, menjaga kualitas dan melindungi produsen dan konsumen. Setiap 

produsen memiliki ciri khas pada barang dan jasa yang diproduksi. 

Hal  di atas menjelaskan bahwa Merek merupakan salah satu karya intelektual 

yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini 

dikarenakan merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen dan 

konsumen dalam perdagangan barang atau jasa. Salah satu ciri khas yang paling 

mudah untuk dikneali konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk dari 

produsen ialah nama atau label yang diberikan oleh produsen itu sendiri atau dengan 

istilah lain seperti disebutkan sebelumnya diatas yaitu merek.  

Bagi produsen, merek selain untuk membedakan dengan produk lain yang 

sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. 

Bagi konsumen, merek selain mempermudah indentifkasi juga merupakan simbol 

harga diri7. Bagi konsumen sendiri, dalam pemilihan Merek tertentu sudah terbiasa 

karena berbagai alasan diantaranya karena kualitas yang terpecaya produknya dari 

zaman dulu dan lain-lain. Para konsumen biasanya untuk membeli produk tertentu 

dengan melihat dari mereknya, karena menurut konsumen bahwa merek yang dibeli 

berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi sebagai reputasi dari merek.8  Sebagus 

apapun kualitas suatu produk di mata konsumen jika produk itu tidak memiliki 

merek, maka kehadiran dan keunggulan kualitas tersebut tidak akan berarti apa-apa 

                                                         
7 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, 

Merek dan Seluk-beluknya, Jakarta: Erlangga, hal. 52 
8  Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan 

Curang,Bandung: Alumni, 2009., hal 3. 
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bagi produser. Merek yang melekat pada suatu produk, baik barang maupun jasa, 

diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang satu sama lainnya sangat berkaitan dan 

membutuhkan.9 

Pada tingkatan yang paling tinggi merek berfungsi menciptakan suatu image 

atau kesan atau gengsi. Artinya bagi kalangan tertentu gengsi seseorang terletak pada 

barang atau jasa merek apa yang digunakan. Merek bahkan bisa membuat 

pemakainya menjadi percaya diri atau lebih dari itu, dapat menentukan kelas 

sosialnya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena 

publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan 

merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara 

komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan 

aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka 

membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, 

merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi 

dari merek tersebut. Sebuah perusahaan jika menggunakan merek perusahaan lain, 

para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas 

yang lebih rendah.10 

Setiap merek menampilkan wujud reputasi yang bernilai moral, material, dan 

komersial. Reputasi yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. 

Reputasi dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya 

                                                         
9 Syafrinaldi, Hak Milik Intelektual & Globalisasi, Pekanbaru: UIR Press, Cet. 2, 2006, hal. 80 
10 Tim Lindsey, et. al., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni, 2006, hal. 

131-132. 
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suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk 

ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan 

pelayanan11. 

Bagi para pedagang atau pengusaha, merek merupakan salah satu media untuk 

memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, perusahaan 

pencetus merek tersebut dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan 

merek yang telah dipakai oleh perusahaan tersebut. Apabila suatu produk tidak 

memiliki merek, tentu produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen. 

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang merek berfungsi untuk 

melindungi pemilik merek tersebut dari pihak lain yang hendak mengambil 

keuntungan dengan cara tidak jujur. Oleh karena itu pentingnya untuk mendaftarkan 

suatu Merek yang sudah di atur dalam pasal 4 Undang-Undang No 20 tahun 2016. 

Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001. 

Selain itu diatur juga mengenai tentang Merek yang tidak dapat di daftarkan 

yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 20 tahun 2016. Dari ketentuan-

ketentuan dalam pasal 5 ini, disarankan untuk pemohon merek melakukan 

penelusuran Merek dahulu untuk memastikan logo atau nama dari Merek yang ingin 

didaftarkan memiliki kesamaan dengan pihak lain. Merek Generik pada pasal 22 

                                                         
11 Jurnal  Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 

tahun 2001 Tentang Merek, Yayuk Sugiarti, FH UNIJA vol 3 no 1 April 2016 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu 

:  

“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat 

mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud 

dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda” 

 

Pada pengertian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut apa yang 

dimaksud dengan Merek Generik menurut Pasal 22 ini dan menurut peraturan 

Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Menurut 

kamus umum bahasa inggris arti kata generik adalah umum, atau hanya berkaitan 

dengan kelas atau jenis barang atau jasa; atau merupakan suatu dari genus atau dari 

suatu bidang biologi, atau barang atau obat yang dijual tanpa merek, atau seperti 

nama obat generik dimana obat yang dijual dengan nama generic seperti obat generik, 

atau suatu produk anggur yang merupakan campuran beberapa varietas anggur dan 

tidak diberi nama/merek setelah setiap anggur menjadi yang spesifik.12 

Seperti yang kita ketahui Merek Generik adalah Merek yang sudah menjadi 

umum atau semua masyarakat tahu. Contohnya jika seorang pembeli ingin membeli 

air minum mineral, pasti pembeli cenderung langsung menyebut nama dari Merek 

yang sudah terkenal tanpa lagi menyebutkan jenis atau genus barang, seperti Aqua. 

Pihak penjual pun akan mengambilkan botol air mineral yang bukan aqua namun 

pada faktanya pembeli tidak akan mempersalahkan apakah yang diberikan merek 

aqua atau merek lain. Selain itu, bsering kali ada tumpang tindih (Overlapping) 

antara tanda yang bersifat deskriptif yang dapat didaftar sebagai merek dan tanda 

                                                         
12 Sudargo Gautama, Segi-segi Hak Milik Intelektual, Bandung, Eresco, 1990, hal.27. 
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yang bersifat generik yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan 

pernah dapat didaftarkan sebagai merek.13 Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui 

lebih lanjut klasifikasi dari merek generik sesuai peraturan yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk 

membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan 

judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK TERDAFTAR YANG 

MENJADI  GENERIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 

2016” 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana menentukan suatu kriteria Merek yang menjadi Generik berdasarkan 

peraturan Undang-undang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apa saja kriteria Merek yang dapat dikatakan sebagai merek 

Generik menurut Undang-Undang yang ada  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

bidang Ilmu Hukum yang khusunya pada bidang Hukum HKI. 

 

 

                                                         
13 Rahmi Jened, Hukum Merek dalam era Global & intergrasi ekonomi, Jakarta, Prenadamedia Group, 

hal. 65 
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2. Manfaat Praktis 

Memberikan tambahan dalam Ilmu dan Informasi terhadap kriteria-kriteria 

yang disebut sebagai merek generik dan memberikan informasi bagi para 

pendaftar merek dalam mendaftarkan mereknya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah dan memahami isi tesis ini, perlu dibuat sistematika 

penulisan dengan melalui perincian yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut  

BAB I : Latar Belakang 

Pada Bab I ini penulis menguraikan latar belakang, permasalahan atau rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada Bab II ini penulis menjabarkan beberapa landasan teori, landasan konseptual 

yang berisi Undang-Undang dan norma yang relevan dengan isu hukum yang 

dibahas pada penelitian ini yaitu, Merek dan Generik dengan studi kasus. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada Bab III ini penulis menjelaskan jenis-jenis metode penelitian yang 

digunakan dalam bahan penelitian ini. 
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BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Bab IV ini penulis melakukan analisis dan menjawab dari rumusan 

masalah yang ada dengan menjabarkannya sesuai dengan teori-teori dan aturan 

yang berada di tinjauan pustaka 

BAB V : Penutup 

Dalam Bab V ini merupakan Bab terkahir yang berisikan kesimpulan dan saran 

yang sudah dibahas dalam BAB I hingga BAB IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


