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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang 

penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya 

negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus 

dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam 

negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan 

hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban 

hukum. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang 

tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus 

tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksakan hukum harus memperhatikan 

tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau 

prosedur belaka dari kekuasaan.  Apabila negara berdasarkan hukum maka 

pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang 

dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara 

merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, 

hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan 

berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.1 

                                                           
1 Al Atok, A. Rosyid. 2001. "Negara Hukum Indonesia." Jakarta: Indopersada, Hal. 17 
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Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan 

pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara 

sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum 

amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa:2  

"Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum".  

 

Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu:3  

"Negara Indonesia adalah negara hukum."  

 

Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada 

hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara 

Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memliki 

karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan 

konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara 

kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI 

sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud 

dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita 

sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan 

hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah 

keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun 

                                                           
2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 versi lama, Pasal 1 ayat (3) 
3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 versi baru, Pasal 1 ayat (3) 
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kepentingan kelompok (masyarkat).4 Konsep negara hukum pancasila artinya suatu 

sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma 

yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar 

kehidupan bermasyarakat.5 

Aristoteles pernah mengatakan, merumuskan negara hukum adalah Negara 

yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. 

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga 

Negara, oleh karena itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia 

menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles 

ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga 

negaranya. maka menurut Aristoteles yang memerintah Negara bukanlah manusia 

melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan 

keseimbangan saja6. 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal 

structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). 

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi 

perangkat Perundang-Undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup 

                                                           
4 Mahfud, Moh. 2006. Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Jakarta: LP3ES,. Hal. 27 
5 Tutik, Titik Triwulan. 2008. Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pascaamandemen UUD 

1945. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, hal. 137 
6 Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal Dinamika Hukum 14.3. hal. 547-561. 



4 
 

(living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman 

menjelaskan:  

 

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of 

elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction, Strukture 

also means how the legislature is organized, what procedures the police department 

follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system, 

a kind of still photograph, with freezes the action”  

 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas, jumlah dan ukuran pengadilan, 

yurisdiksinnya dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. 

Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan 

sebagainya. Jadi struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang 

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola 

yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-

ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat 

hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan7.  

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum 

Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum 

seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum menurut Friedman 

adalah: “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the 

actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress 

here is on living law, not just rules in law books”. Aspek lain dari sistem hukum 

                                                           
7 Roisah, Kholis. 2014. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum 

Kekayaan Intelektual." Masalah-Masalah Hukum 43.3. hal: 372-379. 
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adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, 

dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi 

hukum menyangkut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang memiliki 

kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:  

 

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean 

people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the 

climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, 

avoided, or abused”. 

 

 

 Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem 

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum 

yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa 

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan 

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Untuk 

menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang 

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah 

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum 

tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya 

penegakan hukum (law enforcement) yang jadi bekerjanya hukum bukan hanya 
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merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi 

pelaksananya8. 

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsepsi 

tersebut. Hasilnya Indonesia mampu menghasilkan formulasi yang padu antara 

“kepastian hukum” pada konsep Rechtsstaat dan “keadilan” pada konsep the Rule 

of Law.  Dengan pilihan tersebut maka warga negara diharapkan mendapatkan 

kepastian hukum dan juga keadilan. Dalam sistem konstitusi Negara kita, cita 

Negara Hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan 

gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal-Pasal 

UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara Hukum itu tidak dirumuskan secara 

eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut 

ide ‘rechtsstaat’, bukan ‘machtsstaat’. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide 

negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 

1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan 

dengan tegas. 

Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar 

atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi 

jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 

bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang 

didambakan bukalah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, 

                                                           
8 Paserangi, Hasbir. 2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di 

Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18. hal: 20-35. 
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yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum 

yang demikian bukanlah hukum yang adil, yang didasarkan pada keadilan bagi 

rakyat.9 

Selain dalam UUD 1945 sebelum perubahan, penegasan Indonesia 

merupakan negara hukum juga terdapat pada Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 

hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa 

pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Konsep negara Hukum di Indonesia sudah berubah setelah dilakukan 

amandemen UUD1945, bukan lagi rechtsstaat atau rule of law, melainkan Negara 

Hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen 

ketiga, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.10 Penegasan 

ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam 

kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas 

hukum. 

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan adalah 

perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di 

segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan Perundang-

Undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini 

memperlihatkan bahwa peraturan Perundang-Undangan mempunyai peranan yang 

penting dalam negara hukum Indonesia. Dalam Negara Hukum, hukum 

                                                           
9 Mahfud, Moh. 2006. Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Jakarta: LP3ES, hal: 68 
10 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3)  
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ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, 

dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum diletakan untuk menata masyarakat 

yang damai, adil dan bermakna. Hal tersebut memiliki makna bahwa sasaran dari 

negara hukum tersebut  adalah terciptanya kegiatan kenegaraan pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan11. 

Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum dalam arti materiil terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang 

menengaskan bahwa negara tururt aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian 

negara dan kesejahteraan rakyat. Kemudian juga yang tertera dalam pembukaan 

UUD 1945 alinea IV yang maksudnya negara itu hendak mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa Indonesia 

adalah negara hukum atau negara kesejahteraan (welfare state), sejalan dengan itu 

penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia tidak didasarkan pada pemegang 

kekuasaan tetapi berdasarkan atas hukum. Penyelenggaraan kekuasaan oleh 

pemegang kekuasaan atau pemerintah dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang 

berlaku di Negara Indonesia. Namun sayangnya Indonesia dalam hal kesejahteraan 

rakyat belum berhasil, karena Indonesia belum bisa mengelola sendiri SDAnya dan 

masih bergantung pada negara lain, sehingga rakyat Indonesia sebagian besar 

ekonominya menengah kebawah.12 

                                                           
11 Budi, Henry Soelistyo. 2015.  "Analysis of legal protection of trade secret rights under the law 

number 30, 2000 regarding trade secret”. Tangerang: Universitas Pelita harapan. 
12 Hakim, Abdul Aziz. 2011. Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar. 

Hal. 59 
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Sebagai Negara Hukum, Indonesia secara organik memiliki fungsi 

mengatur untuk menciptakan law and order dan untuk mencapai kesejahteraan. 

Negara menjadi pelaku tunggal yang menjalankan peran mengumpulkan basis 

material sampai dengan membagi material itu kepada rakyat. Dalam mencapai 

kesejahteraan, dibutuhkan peran normal negara untuk menciptakan pembangunan 

yang seimbang (balanced development), yaitu keseimbangan antara pembangunan 

ekonomi dan pembangunan sosial.13 Teori negara hukum dalam arti sempit adalah 

negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan pelindung kebebasan warga 

negara, dan negara diibaratkan sebagai “penjaga malam” atau sering disebut 

nachtwachterstaat. Hal ini merujuk pada tugas penjaga malam yang menjamin 

ketertiban dan keamanan warga dalam suatu wilayah.14 Emanuel Kant juga 

membatasi negara hanya sebatas penegak aturan hukum, dan tidak sama sekali 

berbicara mengenai kesejahteraan rakyat. Secara normatif, hukum menjadi dasar 

dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan. Lembaga legislatif adalah parlemen yang merupakan pembuat 

Undang-Undang sesuai dengan kehendak rakyat. Di dalam negara demokrasi, 

rakyatlah yang menentukan hukum melalui wakil-wakilnya di parlemen yang 

dipilih langsung oleh rakyat sendiri. Jadi kehendak rakyat menjadi sumber hukum 

yang mengikat pengembangan ilmu di bidang Perundang-Undangan dapat 

mendorong fungsi pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang sangat 

                                                           
13 Tavip Muhammad, 2013, Skripsi Dinamika Negara Kesejahteraan Indonesia Dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Malang: Pasca Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya, hal. 77 
14 Ridlwan, Zulkarnain. 2014. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." Fiat 

Justisia 5.2. Bandung: Grafindo, Hal 45-47 
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diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum 

modern (verzorgingsstaat), tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang bukan 

lagi untuk menciptakan kodifikasi  bagi  norma-norma  dan  nilai-nilai kehidupan 

yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan 

modifikasi  atau  perubahan  dalam  kehidupan masyarakat.15  

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, khususnya untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial dibutuhkan dukungan peraturan Perundang-Undangan. Salah 

satu peraturan Perundang-Undangan untuk mendukung tugas pemerintah dalam 

mewujudkan kesejahteraan melalui kegiatan pembangunan adalah Hukum Hak atas 

Kekayaan Intelektual.  

Pelayanan jasa hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 

Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk pertama kalinya 

didaftar merek No. 1 oleh Hulpureua Voor den Industrieelen Eigendom pada 

tanggal 10 Januari 1894 di Batavia, berdasarkan Reglement Industrieelen Eigendom 

1912. Yang melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah Hulpbureua Voor 

den Indsutreleen Eigendom di bawah Department Van Justitie yang waktu itu hanya 

khusus menangani pendaftaran merek. Kalau dilihat secara historis, undang-undang 

mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten 

pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Gutternberg tercatat sebagai penemu-penemu 

yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas 

penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh 

                                                           
15 Wahyu Nugroho, 2013. Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan 

Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3.2013.  hal. 35 
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kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten 

pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies. Amerika Serikat baru mempunyai 

Undang-Undang Paten pada tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI 

pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah 

paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah 

copyright atau hak cipta.16 

Secara substantif pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-

karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun 

teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya 

pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. 

Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai 

ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (Property) terhadap 

karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset 

perusahaan. 

HKI atau Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu terminologi hukum 

Indonesia yang diterjemahkan dan diartikan dalam bahasa Inggris yaitu Intellectual 

Property Rights. Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights 

merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia 

yang harus dilindungi oleh hukum.17 Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak 

                                                           
16 Mamahit, Jisia. 2013. "Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa." 

Lex Privatum 1.3.2013. Hal. 66 

17 Taryana Soenandar, 2007. Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean, Jakarta: Sinar Grafika, 

hal. 1 
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kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja 

rasio. Yang di maksud dengan hasil kerja otak itu adalah sebuah karya intelektual 

atau berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya. 

Secara substanstif, pengertian HKI dapat didesripsikan sebagai hak atas kekayaan 

yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan 

sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada 

akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, 

teknologi di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, 

waktu, biaya dan pikiran.18 Jika ditelusuri lagi, Hak Kekayaan Intelektual 

sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (Benda 

Immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam 

berbagai kategori salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke 

dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal itu dapatlah 

dilihat batasan benda sebagai mana diatur dalam Pasal 499 KUH perdata, yang 

berbunyi:19 

 “Menurut paham undang-undang yang di maksud dengan benda ialah tiap-

tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. 

 

                                                           
18 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.31. 

19 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 1996. Jakarta: Pradya Paramita, hal.155 
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Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan 

kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak 

orang banyak dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu 

wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk 

menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Secara garis besar HKI dibagi menjadi 

2 (dua) bagian yaitu20 : 

1) Hak Cipta  

2) Hak Kekayaan Industry mencakup: 

a) Paten 

b) Merek 

c) Desain Industri 

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga 

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, barang, komoditas industry atau kerajinan tangan. 

d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah 

jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-

                                                           
20 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.33. 
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kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemn aktif, yang 

sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara 

terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan fungsi elektronik. 

Sedangkan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan 

peletakan tifa dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 

satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau 

semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga 

dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit 

Terpadu. 

e) Rahasia dagang 

f) Penanggulangan Pratik Persaingan Curang (Repression of Unfair 

Competition). 

 

Menurut Gunawan Widjaja, keenam macam Hak atas Kekayaan Intelektual 

tersebut merupakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dapat dilisensikan, dalam 

hal pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut tidak 

melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimilikinya, ataupun 

dalam hal pemilik atau pemegang Hak atas kekayaan intelektual tersebut 

bermaksud untuk mengembangkan usahanya melalui Hak atas kekayaan intelektual 

yang dimilikinya tersebut tanpa melibatkan dirinya secara aktif21. 

                                                           
21 Kaonang, Stefani. 2015. "Prinsip Bankrupt Remote dalam Sekuritisasi Royalti Hak Cipta" 

Yuridika 30.2. 2015. hal. 307-310 
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Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini tidak terlepas dari konsekuensi 

Indonesia yang telah mengikuti perjanjian perdagangan. Perjanjian tersebut 

ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 yang mencakup pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization) sebagai 

pengganti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Indonesia sebagai 

salah satu negara yang mengikuti persetujuan tersebut telah melakukan ratifikasi 

hasil dari Putaran Uruguay dengan membuat UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement 

Establishing The World Trade Organization). Melalui ratifikasi tersebut Indonesia 

harus menyesuaikan setiap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 

dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pengesahan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia tersebut. Salah satu aspek yang terkandung adalah 

mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang termuat di dalam persetujuan 

yang bernama Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). 

Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan dan 

hambatan dalam perdagangan internasional. Selain itu, tujuan diadakannya 

persetujuan ini sebagai kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif 

dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa proses serta langkah-

langkah penegakkan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap 

perdagangan.22 TRIPS Agreement memiliki tiga prinsip pokok yaitu23: 

                                                           
22 K. Saidin, 2010.  Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights, Jakarta: 

Rajawali Pers, hal. 89 

23 Saidin, O. K.. 1995.  Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights). 

Depok: Grafindo, Hal. 38-40 
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1) Menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan HMI 

bagi negara-negara peserta penandatangan TRIPS Agreement. 

Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), 

merek, indikasi geografis, disain industri, paten, tata letak sirkuit 

terpadu dan rahasia dagang. Poin yang penting untuk diperhatikan 

ialah bahwa ini merupakan standar minimum. Tidak ada larangan 

bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih 

tinggi. 

2) Bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi HKI warga negara 

lain, dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam 

TRIPS Agreement. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “national 

treatment”. 

3) Negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih 

merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan 

dengan perlakuan pada warga negara sendiri. Lebih lanjut, prinsip 

“the most favoured nation” berlaku di sini, yang artinya bahwa hak 

apapun yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus 

juga diberikan kepada warga negara dari negara lain. 

Sebagai akibatnya, TRIPS Agreement mensyaratkan negara peserta 

untuk melindungi HMI yang pada dasarnya sama dengan yang diatur 

dalam Berne Convention, The Paris Convention, The Rome 

Convention, dan The Washington IPIC Treaty (Treaty on 

Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits). Hasilnya 
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adalah (atau akan menjadi) sebuah sistem perlindungan 

internasional dengan berdasar pada prinsip non-diskriminasi dan 

didukung oleh basis minimum perlindungan di 117 negara 

penandatangan. 

 

Seiring dengan intensifnya zaman era globalisasi, pertumbuhan media 

massa dewasa ini semakin pesat sebagai sarana informasi kepada masyarakat. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat 

informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk 

mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi komoditas penting dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memang keberadaan HKI 

tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan. Dalam tatanan 

ekonomi global, HKI di pandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup 

interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan 

perlindungan hukum. Ini berarti, dimana HKI menjadi penting ketika ada karya 

intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut 

membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka 

dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektualnya.24 Berdasarkan 

uraian singkat tersebut, jelas bahwa saat ini setiap proses komersialisasi dari setiap 

komoditi perdagangan tidak dapat terlepas dari aspek perlindungan kekayaan 

intelektual. 

                                                           
24 Gautama, Sudargo. 1990.  Segi-segi hukum hak milik intelektual. Bandung: Eresco, hal. 52 
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 Sejauh ini di dalam konsep-konsep HKI salah satu hal yang paling menonjol 

dan banyak di bahas di dalam forum-forum masyarakat Indonesia adalah Merek. 

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sudah 

di gunakan dari zaman Belanda dan sudah pasti memiliki peran penting, karena 

secara langsung maupun tidak langsung merek merupakan salah satu upaya 

strategis untuk mempromosikan suatu tindakan usaha kepada masyarakat baik 

nasional maupun internasional. Belakangan ini Hak Kekayaan Intelektual 

berkembang menjadi jauh lebih pesat seriring dengan perkembangan perdagangan 

internasional secara keseluruhan karena Indonesia juga merupakan bagian dari 

dunia dan melakukan hubungan jual beli dan negara-negara lain. Merek adalah 

suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai 

identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang 

dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai 

dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada 

suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek 

yang tinggi. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan 

yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang 

akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan 

kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty).25 Kesetiaan konsumen terhadap 

suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu 

merek. Selain itu merek di bentuk untuk memiliki tujuan untuk menciptkan tanda 

atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu 

                                                           
25 Sujatmiko, Agung. 2010. "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal".  Yogyakarta: Mimbar Hukum-

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22: hal. 252-264. 
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badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama 

perseorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga 

kombinasi tanda. Negara-negara lain juga dapat menetapkan pendaftaran 

berdasarkan perbedaan melalui penggunaan dalam hal tanda-tanda tersebut tidak 

cukup menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu. Merek merupakan 

dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai Goodwill, 

lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar dan diperdagangkan 

dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat 

lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan di beli oleh 

konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, 

maupun hal-hal lain yang melekat pada merek. Melalui merek, seorang pengusaha 

dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang yang secara pribadi 

ia jual (Guarantee of quality) barang dan jasa yang dihasilkan untuk mencegah 

tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud untuk 

merusak reputasinya.26 

 

Adapun definisi Merek menurut para ahli sebagai berikut: 

1) Menurut Simamora: Definisi merek menurut sinamora yaitu, brand 

adalah segala sesuatu yang mengidentifikasi barang atau jasa penjual 

dan membedakannya dari barang dan jasa lainnya. Merek dapat berupa 

                                                           
26 Rahmatullah, Indra. 2014. "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual 

(hki) melalui ratifikasi Perjanjian Lisabon." Jurnal Cita Hukum 2.2 (2014). Hal. 44-47 
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sebuah kata, huruf-huruf, sekelompok kata, simbol, desain atau 

beberapa kombinasi di atas.27 

2) Menurut David Aaker: Merek atau brand adalah nama atau simbol yang 

besifat membedakan dengan maksud mengidentifikasikan barang atau 

jasa dari seorang atau kelompok penjual tertentu sehingga 

membedakannya dari produk lain yang dihasilkan oleh para kompetitor. 

Membedakan disini bisa berarti dari segi logo, cap, nama, kemasan dll. 

Produk lain bisa berupa barang-barang maupun jasa.28 

3) Menurut Henry Soelistyo Budi: Merek didefiniskan sebagai sebuah 

tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh 

suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Tanda yang di maksud 

dapat berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, 

label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan 

barang dan jasa. Secara kategoris, kreasi visual seperti itu dapat 

dianggap sebagai merek.29 

 

Patut di catat bahwa merek itu nyatanya memang sangat penting sekali terlepas 

dari berbagai macam produk yang telah dihasilkan oleh seorang pelaku usaha. 

                                                           
27 Simamora, Bilson. 2002.  Panduan riset perilaku konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

Hal. 32 

28 Sardjono, Agus. 2005.  "Upaya Perlindungan HKI yang Terkait dengan GRTKF di Tingkat 

Nasional dan Internasional: Upaya yang Belum Sebanding." Indonesian Journal of International Law 3.1 

(2005). Hal. 5 
29 Henry Soelistyo Budi, 2016. Bad Faith, Dalam Hukum Merek. Tangerang: Universitas Pelita 

Harapan, hal. 4 

http://www.kitapunya.net/2018/02/faktor-faktor-biaya-penjual.html
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Berkenaan dengan hal tersbeut, untuk lebih jelas mengenai tujuan sebuah merek, 

akan dijelaskan melalui 4 point di bawah ini.30 

1) Memberikan Identitas Produk 

Merek ini nyatanya digunakan sebagai identitas atau lebih tepatnya tanda 

pengenal untuk nantinya mengenalkan ke konsumen penikmat produk 

tersebut agar nantinya mengenal produk yang telah dikonsumsinya dan 

secara otomatis tentu saja mereka bisa mengenal siapa yang 

memproduksinya. 

2) Alat Promosi 

Selain digunakan sebagai tanda identitas atau pengenal, tujuan merek juga 

digunakan untuk alat promosi atas suatu produk yang telah tercipta. Jadi 

dengan produk yang telah diberi merek maka untuk melakukan promosi 

menjadi jauh lebih mudah dibandingkan pada sebuah produk tanpa nama 

atau merek. Merek yang dikenal luas memberikan efek pada hasil penjualan 

yang lebih tinggi. 

3) Membangun Citra Produk 

Merek bisa mengangkat citra atas suatu produk yang telah dihasilkan, 

maksudnya adalah bahwa nanti dengan adanya suatu merek atas suatu 

                                                           
30 Sujatmiko, Agung. 2012. "Permasalahan Yuridis Yang Timbul Terkait Lisensi Merek Terkenal." 

Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24.1 (2012) hal. 15-24. 
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produk yang telah tercipta bisa secara otomatis memberikan jaminan atas 

berkualitas atau tidaknya barang yang telah diproduksi tersebut. Jadi jika 

barang tersebut berkualitas maka setiap konsumen akan tertarik untuk 

membelinya. 

4) Menciptakan Keuntungan Kompetitif 

Dengan adanya suatu merek yang telah tersemat dalam suatu produk 

tertentu produk tersebut akan lebih bernilai dan harga jual akan semakin 

tinggi sehingga nantinya dipasaran akan menimbulkan keuntungan yang 

semakin kompetitif atas produk yang telah dihasilkan. Merek yang dikenal 

baik dengan kualitasnya dapat menyaingi merek lain yang sejenis tapi tidak 

mampu menampilkan citra merek yang lebih baik. 

 

Selain hal 4 hal di atas, merek juga berfungsi sebagai sarana pemasaran dan 

periklanan (a marketing and advertising device) yang memberikan suatu informasi 

tertentu kepada konsumen mengenai barang dan jasa yang dihasilkan pengusaha. 

Di susul dengan hal tersebut sudah pasti dalam rangka pendistribusian barang dan 

jasa membuat merek semakin tinggi nialinya. Merek yang didukung dengan media 

periklanan dapat membantu produsen untuk menarik perhatian konsumen barang 

dan jasa yang mereka hasilkan. Sejauh ini sebagai warga negara Indonesia kita 

secara langsung menyadari kemajuan perdagangan barang dan jasa yang 

berkembang sangat pesat. Oleh karena itu di ciptakan peraturan yang dapat 



23 
 

memberikan perlindungan di bidang merek. Di tingkat internasional, disusun 

konvensi baru yaitu Paris Convention The Protection of Industrial property, yang 

didalamnya diatur mengenai perlindungan merek yang didaftarkan.31 

Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami empat kali 

perubahan dengan penggantian Undang-Undang. Terdapat beberapa hal pokok 

perubahan dan penambahan dalam setiap perubahan yang dilakukan. Peraturan 

tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-

undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. 

Sebelumnya, Indonesia menggunakan UU Merek Kolonial tahun 1912. Pada tahun 

1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek dalam UU nomor 

21 Tahun 1961 dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. 

Dengan adanya UU baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan 

prosedur pendaftaran merekpun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi 

merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek, yakni 

konvensi Paris diatas. Kemudian pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan 

dengan perjanjian Internasioanl mengenai Aspek-aspek yang terkait dengan 

Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT, Pemerintah 

melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan sehabis 

itu pemerintah melakukan pembaharuan lagi atas Undang-Undang tersebut, pihak 

pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tetapi sampai 

                                                           
31 Sasongko, Wahyu. 2012. "Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis." Jurnal 

Media Hukum 19.1 (2012) hal. 102-103 
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sejauh ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis merupakan UU Merek yang terakhir. Beberapa perubahan penting yang 

ada adalah seputar penetapan sementara pengadilan, perubahan dari delik biasa 

menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, 

kemungkinan menggunakan alternatif dalam memutuskan sengketa dan ketentuan 

pidana yang diperberat32. Selanjutnya, untuk mempermudah penulisan, Undang-

Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan 

ditulis dengan UU Merek 1961. Kemudian Undang-undang No 19 Tahun 1992 

tentang Merek, ditulis, UU Merek 1992. Sedangkan Undang-Undang No 14 Tahun 

1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek 

ditulis UU Merek 1997. Adapun Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek ditulis UU Merek 2001 dan yang terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016.33 

Perlu di catat juga walaupun Undang-Undang merek sejauh ini telah di ubah 

dan disempurnakan sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2016, namun 

permasalahan-permasalahan mengenai merek sampai saat ini masih sering terjadi. 

Permasalahan utama dalam hal ini adalah permasalahan sengketa internasional 

antar merek (pembatalan merek). Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi 

sebuah merek yang dikenal oleh konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh 

sebagian besar masyarakat luas sebagai suatu asset adalah tahapan yang sangat 

                                                           
32 Irawan, Candra. 2011. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Jakarta: CV Mandar 

Maju, hal. 42 
33 Mulyani, Sri. 2014. "Konstruksi Konsep Hak Atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia 

sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum 43.2 (2014): hal.213-

223. 
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diharapkan oleh produsen maupun pemilik merek. Pendaftaran merek terdaftar 

yang didasari pelanggaran norma berdasarkan asas itikad baik dapat dijadikan dasar 

gugatan untuk mendapatkan pembatalan atau penghapusan suatu merek yang 

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar. Pembatalan 

merek dapat mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang 

bersangkutan. 

Sengketa merek ini memang cukup lumrah dan sering terjadi di Indonesia 

salah satunya terjadi pada kasus Putusan Nomor Nomor 752 K/Pdt.Sus-HKI/2016. 

Dalam kasus yang akan penulis teliti, sengketa merek yang terjadi antara pengusaha 

lokal yang di gugat pembatalan mereknya oleh pengusaha asing asal Hongkong. 

Pengusaha tersebut adalah S & W Handsbag Limited yang di wakili oleh Tubagus 

Esti Indrajaya, S.H dan kawan para Advokat menggugat Lie Siu Tjin sebagai 

Tergugat. Tergugat bertempat tinggal di Taman Kencana A 14/19, RT 001 RW 012, 

Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta 11730. Pengugat telah mengajukan 

permohonan pendaftaran merek (RABEANCO) di bawah agenda Nomor 

Pendaftaran IDM000113997 untuk melindungi barang-barang yang tergolong 

dalam Kelas 18 untuk jenis barang: tas tangan, tas kantor, ransel pendaki gunung, 

tas untuk bepergian, dompet, tas sekolah, tas belanjaan. 

Penggugat sangat keberatan (RABEANCO) didaftarkan sebagai merek 

dagang oleh Tergugat yang mana merek (RABEANCO) sudah di daftarkan terlebih 

dahulu oleh Penggugat sehingga terjadi perselisihan antara kedua pihak yang 

mengklaim (RABEANCO) dan Penggugat merasa bahwa pendaftaran merek 
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(RABEANCO) milik Tergugat pada Direktorat Merek mempunyai etikat tidak 

baik, Merek (RABEANCO) yang didaftarkan oleh tergugat daftar nomor 

IDM000113997 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal 

(RABEANCO) milik Penggugat. 

Oleh sebab itu penting untuk menganalisis mengenai pembatalan 

pendaftaran merek yang akan diajukan dengan melihat daya pembeda antara kedua 

jenis barang yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya kajian lebih mendalam 

terhadap perkara ini di dasari dengan peraturan yang ada di Indonesia dan teori-

teori hukum yang relevan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN MEREK RABEANCO (STUDI 

KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR Nomor 752 K/Pdt.Sus-

HKI/2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu di rumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengaturan pembatalan merek berdasarkan undang-

undang No. 15 tahun 2001 tentang merek? 
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1.2.2 Bagaimana pertimbangan hakim mengenai persamaan pada 

pokoknya terhadap suatu merek terkenal di kaitkan dengan prinsip 

etikat baik yang terdapat dalam putusan Nomor 752 K/Pdt.Sus-

HKI/2016? 

 

1.3 Tujuan Penilitian 

Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk: 

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan kriteria suatu merek 

jikalau merek tersebut sudah di daftarkan dan dilihat menggunakan 

Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 Tentang Merek. 

1.3.2 Untuk Mengetahui apa yang menjadi dasar hakim dalam 

memutuskan suatu perkara pembatalan merek di dalam ranah antar 

negara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam 

hukum Merek di Indonesia 

2. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak 

yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang 

sama. 
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3. Bagi Pembaca, agar para pembaca dapat mengerti arti perlindungan hukum 

dan segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta atas penyiaran 

pertelevisian serta sarana media yang ada di Indonesia. 

4.  Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum 

Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta. 

5.  Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, 

praktisi Hukum Bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk 

Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan 

menegakkan Undang-Undang Hak Cipta maupun Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di 

Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap 

kepentingan publik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka penulis 

membagi tulisan ini menjadi beberapa bab dimana tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan 

Pada bab I terdiri dari lima bagian yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini berisikan uraian-uraian untuk memberikan penjelasan 

mengenai teori hukum khususnya hukum merek yang secara terperinci diatur dalam 

Undang-Undang Merek, serta tata cara penghapusan dan pendaftaran merek. 

 

Bab III Data Hasil Penelitian 

 Pada bab ini terdiri dari lima bagian yang terdiri dari jenis dan tipe 

penilitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metodelogi pengumpulan 

data, metode pengolahan data, dan analisis. 

 

Bab IV Analisa dan Pembahasan 

 Pada bab ini penulis akan melakukan analisi terhadap (a) pengaturan 

perlindungan merek, pendaftaran merek serta pembatalan merek terhadap Merek 

tas RABEANCO dan (b) dasar hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pertikaian 
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merek tas RABEANCO asal Indonesia melawan merek tas RABEANCO asal 

Hongkong. 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pokok permasalahan 

serta memberikan saran yang terbaik dan bermanfaat supaya bisa membantu 

masyarakat luas baik masyarakat Indonesia maupun Dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


