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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agar dapat memahami konsepsi “hukum,” umumnya muncul beberapa 

pemikiran identik terkait istilah itu seperti aturan, manusia, mengatur, 

pengadilan, hukuman ataupun sanksi. Hingga saat ini, masih belum ada suatu 

definisi yang bulat akan istilah “hukum.” Perihal ini didukung oleh pernyataan 

Immanuel Kant yang menyatakan bahwa tidak seorang ahli hukumpun yang 

mampu membuat definisi tentang hukum. Alasannya, hukum memiliki ruang 

lingkup yang luas, sehingga tidaklah mungkin untuk dapat dirumuskan 

kedalam suatu definisi yang terdiri dari beberapa kalimat saja.1 Secara umum, 

hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau adat yang secara 

resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.2 

Namun sebagai pegangan batasan tentang hukum, E. Utrecht merumuskan 

definisi hukum sebagai himpunan petunjuk – petunjuk hidup (perintah dan 

larangan – larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat), dan 

oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.3 

Suatu tatanan hukum adalah hasil dari produk perjuangan manusia. 

Pernyataan ini dapat dilihat berdasarkan fungsi tatanan atau aturan hukum itu 

sendiri. Yang pertama, mampu untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan 

manusia. Kedua, menanggulangi, mengendalikan, mengarahkan ataupun 

																																																								
1 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum apakah hukum itu? (Bandung: Remadja Karya CV,1985), hal. 1 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
3 H. Subandi Al Marsudi, Pengantar Hukum Indonesia (Tangerang: Jelajah Nusa, 2014), hal.7. 
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menganalisa kecenderungan negatif menjadi positf. Berikutnya, dapat 

mengaktualkan, memproduktifkan dan menganalisa kecenderungan positif 

ataupun juga mampu mengakomodasi secara kreatif kenyataan sosial dengan 

nilai dan asas; mengayomi martabat manusia. Yang terakhir, mengadabkan 

atau menghaluskan budi – pekerti manusia. Oleh karena itu, tatanan hukum 

merupakan sebuah produk proses kemasyarakatan yang merupakan hasil 

tertinggi yang dicapai manusia serta sublimasi proses interaksi untuk 

mewujudkan ketertiban dan mengabadikan perjuangan manusia. 

Pada pokoknya, hukum diberlakukan untuk mengatur perilaku 

manusia dalam hubungan antar manusia. Sehingga, hukum tidaklah lepas dari 

kehidupan manusia. Mengingat setiap manusia pasti memiliki kepentingan 

yang berupa tuntutan pada dirinya masing – masing yang diharapkan untuk 

dipenuhi. Sebagaimana diketahui, terdapat 3 kebutuhan utama bagi setiap 

manusia yaitu sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat 

berteduh atau berlindung). Namun, seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan manusia, jumlah dan jenis kepentingan manusia juga terus 

bertambah.4 

Seorang filsuf Yunani, Aristoteles menamakan manusia sebagai zoon 

politicon yang artinya adalah makhluk sosial.5 Dalam konteks seperti itu, 

manusia tidaklah dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia lain 

didalam hidupnya. Untuk itu, dibutuhkannya aturan antara manusia satu 

dengan manusia lainnya sebagai sebuah kesepakatan yang mengatur 
																																																								
4 Sudikno Mertokusumo, Menganal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 1. 
5 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: P.T. Almuni, 
2013), hal. 12. 
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kehidupan manusia serta kepentingan manusia itu sendiri. Di sisi lain, aturan 

atau hukum tersebut juga mencerminkan cara manusia dalam menjalani 

kehidupan dan menghadirkan dirinya di dalam dunianya. Aturan atau hukum 

yang dibuat tersebut bersumber pada dorongan hasrat dan kemauan daripada 

manusia yang dipengaruhi oleh 3 faktor yakni faktor sosial, lingkungan 

alamiah dan persepsi manusia.6 

Selanjutnya, istilah “negara” mulai timbul pada zaman renaissance di 

Eropa dalam abad ke – 15. Seperti halnya dengan istilah hukum yang 

memiliki banyak perumusan, pengertian negara juga turut berkembang dan 

memiliki banyak perumusan.7 Suatu daerah dapat dikatakan sebagai negara 

jika memenuhi 4 unsur yakni wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan 

pengakuan dari negara lain. Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap 

manusia perlu bernegara sehingga, negara menjadi suatu organisasi kekuasaan 

daripada masyarakat dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk 

mencapai tujuan bersama tersebut. Setiap negara pasti mempunyai tujuan 

yang beragam. Tujuan suatu negara antara lain yaitu pertama, untuk 

memperluas kekuasaan semata; kedua, untuk menyelenggarakan ketertiban 

hukum; dan yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan umum.8 

Sejauh menyangkut tujuan negara terdapat berbagai ajaran seperti 

antara lain menurut Ajaran Plato yang meyatakan bahwa negara bertujuan 

untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan 

																																																								
6 Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hal. 2-4. 
7 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 
47-58. 
8 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2008), hal. 19. 
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sebagai mahkluk sosial. Menurut Ajaran Negara kekuasaan yang dicetuskan 

oleh Machiavelli dan Shang Yang, negara bertujuan untuk memperluas 

kekuasaan semata – mata dan karena itu disebut sebagai negara kekuasaan. 

Ajaran Teokratis yang dicetuskan oleh Tomas Aquinas, Augustinus dan 

lainnya merumuskan bahwa tujuan negara harus didasari oleh kedaulatan 

Tuhan. Artinya tujuan negara itu untuk mencapai penghidupan dan kehidupan 

aman dan tentram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan. Di 

samping itu, Ajaran Negara Polisi oleh Krabbe menyatakan bahwa negara 

bertujuan mengatur semata – mata ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan 

berpedoman pada hukum. Yang terakhir, Negara Kesejahteraan atau welfare 

state mengutamakan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 

Negara dalam konteks tersebut dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk 

manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyatnya.9 

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang terdapat didalam 

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea IV yakni untuk melindungi 

segenap bangsa, sekuruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

serta mewujudkan cita – cita bangsa sebagaimana yang termaktub dalam 

Alinea II Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional 

dalam lingkup untuk mewujudkan negara kesejahteraan, negara melakukan 

																																																								
9 Ibid., hal. 19-20. 
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pembangunan nasional dalam lingkup sosial, ekonomi, politik dan budaya. 

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu lingkup pembangunan nasional 

memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama - tama, untuk meningkatkan 

pendapatan per kapita negara, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup penduduk, meningkatkan 

lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan 

sosial, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi negara, 

mengurangi angka kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam 

bermasyarakat, serta pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup 

bermasyarakat melalui pendidikan dan kesehatan.10 Agar tujuan pembangunan 

ekonomi tersebut dapat tercapai, maka negara menyiapkan seperangkat 

peraturan perundang – undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk 

memfasilitasi interaksi antara hubungan ekonomi, industri, dan perdagangan 

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, terdapat 

berbagai isu dan permasalahan yang timbul seiring dengan upaya untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi. Salah satu isu tersebut ialah dalam 

bidang industri perdagangan terutama pada Hak Kekayaan Intelektual. 

Sehubungan dengan itu, untuk menanggulangi isu dan permasalahan tersebut, 

Indonesia membangun sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual secara 

nasional. 

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan sebuah konsep 

tentang hak, kekayaan, dan hasil akan budi manusia. Ruang lingkup dari Hak 
																																																								
10  Zakky, Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Berkelanjutan Lengkap 
https://www.zonareferensi.com/tujuan-pembangunan-ekonomi-indonesia/ diakses pada tanggal 11 
September 2018. 
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Kekayaan Intelektual ini begitu luas yang meliputi bidang invensi, seni, 

sastra, simbol, nama, gambar, desain, ilmu pengetahuan serta teknologi yang 

ada di dalamnya. Oleh dari itu, Hak atas Kekayaan Intelektual atau 

Intellectual Property Rights ini dapat diartikan sebagai hak ekonomis yang 

diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil 

karya dari kemampuan intelektual manusia.11 

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara 

dalam bentuk peraturan perundang – undangan. Pengaturan perjanjian secara 

internasional ini melibatkan dua organisasi internasional yang memang 

difokuskan pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yakni World 

Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization 

(WTO). Yang pertama, World Intellectual Property Organizatoin yang 

selanjutkan disebut sebagai WIPO merupakan salah satu badan khusus 

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan 

tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan akan 

kekayaan intelektual di seluruh dunia. Awal mulanya, WIPO secara resmi 

dibentuk oleh Konvensi WIPO pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan 

diamandemen pada 28 September 1979.12 Didalam Pasal 3 Konvensi WIPO 

ini menegaskan bahwa WIPO berupaya untuk melakukan promosi atas 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual di seluruh penjuru dunia.13 Selain 

itu, WIPO juga menjadi sebagai wadah antara konvensi – konvensi klasik 

dalam Hak Kekayaan Intelektual yakni Konvensi Bern tentang Perlindungan 
																																																								
11 Khoirul Hidayah, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2017), hal. 1 
12 Ibid., hal. 15 – 18. 
13 Pasal 3 Konvensi WIPO. 
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Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas 

Kekayaan Industri.14 

Sewaktu Perang Dunia II berakhir, masyarakat internasional 

membentuk organisasi internasional yang mampu mengatur masalah 

perdagangan dan keternagakerjaan secara internasional. Dimulai dengan 

organisasi PBB yang terbentuk, baru kemudian dibuat rancangan piagam 

pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional melalui Konferensi yang 

mengesahkan piagam Havana. Akan tetapi, Kongres Amerika menolak 

sehingga saat itu juga secara bersamaan dibuat rancangan General Agreement 

on Tariffs and Trade atau yang selanjuttnya disebut GATT sebagai wadah 

forum internasional untuk mendorong perdagangan bebas antara negara 

anggota. Namun awal mulanya, GATT tidak dirancang sebagai sebuah 

organisasi, tetapi karena Amerika Serikat tidak bersedia meratifikasi piagam 

ITO maka negara lainnya berencana memberlakukan GATT dalam Protocol 

of Provision Application (PPA). Pembahsan isu perdagangan dalam GATT 

telah menghasilakn sebuah putaran perundingan yang salah satunya ialah 

puturan Uruguay atau Uruguay Round. Putaran tersebut membahas beberapa 

aspek penting seperti aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan 

Intelektual, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, dan 

kesepakatan pendirian organisasi perdagangan multilateral yakni Agreement 

																																																								
14 Khoirul Hidayah, Op. Cit., hal. 16. 
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Establishing the Multilateral Trade Organization atau yang dikenal juga 

sebagai MTO.15 

Pada Desember 1991, Arthur Dunkel sebagai sekjen GATT memiliki 

keinginan mempercepat berlangsungnya putaran Uruguay. Pada pertemuan 

berikutnya yaitu Desember 1993, tercapai kesepakatan mengenai usulan 

pembentukan organisasi internasional yang selanjutnya diubah kembali 

namanya menjadi WTO. 16  Berjalannya WTO didasari oleh serangkaian 

perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di 

dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian – perjanjian 

tersebut yakni untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir, dan 

importer dalam melakukan kegiatannya. 17  Indonesia menjadi salah satu 

negara yang meratifikasi keanggotaannya dalam WTO pada tahun 1994. Oleh 

karena itu, segala perjanjian yang ada dalam WTO mengikat secara hukum 

terhadap hukum nasional. Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Organization atau TRIPs menjadi salah satu perjanjian baru dan Perjanjian 

Pembentukan WTO tersebut yang mengatur tentang Hak Kekayaan 

Intelektual . 

Indonesia sebagai anggota WTO menempatkan TRIPs Agreement 

sebagai acuan dasar atau standar pembentukan peraturan perundang – 

undangan dalam ranah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan 

atas Hak Kekayaan Intelektual ini dibagi atas cabang – cabang yang secara 

																																																								
15 Ibid., hal. 16 – 17. 
16 Ibid. 
17  Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, World Trade Organization (WTO), 
https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-
(WTO).aspx diakses pada 23 Februari 2018. 
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umum mengacu pada TRIPs yang mencakup hak cipta (copyrights and 

related rights), merek dagang (trade mark), indikasi geografis (geographical 

indicators), desain industri (industrial design), paten (patent), desain tata 

letak sirkuit terpadu (protection of undisclosed information), dan informasi 

tertutup (protection of undisclosed information). Akan tetapi, teori hukum 

yang diikuti oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang 

selanjutnya disebut Ditjen HKI mengkategorikan pembagian Hak Kekayaan 

Intelektual menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. 18 

Dalam realitas kehidupan sehari – hari, manusia pasti memiliki atau 

paling tidak selalu menjumpai dengan barang – barang di sekitarnya. Barang – 

barang atau benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek 

hukum atau dapat dihaki oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai 

ekonomi, dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, 

hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Tanpa disadari, setiap benda yang 

dijumpai memiliki unsur Hak Kekayaan Intelektual atau disebut juga sebagai 

Intellectual Property Rights. Tidak hanya sebatas benda yang berwujud, 

melainkan juga kerapkali ditemukan ide – ide yang dicetuskan seseorang, 

sebuah invensi, karya – karya musik, dan hal – hal sejenis lainnya yang juga 

memiliki unsur Hak Kekayaan Intelektual. Hak kepemilikan atas perihal 

tersebut perlu untuk diakui dan dilindungi. Alasannya yakni pada dasarnya 

Hak Kekayaan Intelektual ini dianggap sebagai suatu aset yang memiliki nilai, 

dikarenakan karya – karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 

																																																								
18 Khoirul Hidayah, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2017), hal. 15-
22. 
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sastra, teknologi dan lainnya merupakan hasil pengorbanan tenaga, waktu dan 

biaya seseorang untuk dapat menghasilkan atau menciptakannya.19 

Dalam rumpun Hukum, merek termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Industri. Hak 

merek adalah salah satu hak kekayaan industri yang penting keberadaannya 

diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Terutama, persaingan usaha mejadi 

semakin kompetitif seiring perkembangan dan arus globalisasi. Konsekuensi 

dari para pelaku usaha wajib untuk melindungi mereknya melalui pendaftaran 

merek agar merek tersebut mempunyai perlindungan hukum terhadap 

pelanggaran merek yang berpotensi merugikan pelaku usaha.  

Sejak zaman dahulu, pada periode Minoan, manusia telah 

memberikan tanda untuk barang – barang yang dimiliki. Hal ini juga 

termasuk hewan bahkan manusia. Begitu juga dengan di Mesir yang sudah 

menerakan nama untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Kemudian 

baru dibentuk perundang – undangan tentang Merek yang dimulai dari Statue 

of Parma. 20  Perundang – undangan ini memfungsikan merek sebagai 

pembeda untuk produk – produk seperti pisau, pedang dan produk tembaga. 

Penggunaan merek dagang dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada 

pertengahan abad XVIII. Sistem produksi waktu itu lebih mengutamakan 

keterampilan kerja tangan, lalu berubah secara radikal sebagai akibat 

digunakannya mesin – mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. 

																																																								
19 Ibid., hal. 1-5. 
20 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi (Jakarta: 
Kencana, 2017), hal. 1-3. Baca pula, HR Septianto, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum 
Terhadap Hak Merek Home Industries Alat Musik Gitar Menurut Undang – Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis 
 http://eprints.ums.ac.id/55375/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf diakses pada tanggal 1 Oktober 
2018. 
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Disamping perkembangan industri, berkembang juga penggunaan 

iklan untuk memperkenalkan produk. Seiring meningkatnya penggunaan 

merek dari barang – barang yang bersangkutan, dibedakannyalah penggunaan 

merek untuk perniagaan (marques de commerce, trademark, merk) serta 

penggunaan dalam bidang perusahaan (marques de fabrique, manufacturer’s 

mark, fabrieksmereken).21  Perbedaan ini diawali pada waktu merek dari 

pedagang sutra di Perancis lebih penting daripada merek yang bersal dari 

perusahaan kain suteranya. Akibatnya, kedua perusahaan tersebut memiliki 

kepentingan untuk menggunakan atau melindungi merek mereka. 

Pada pertengahan Abad XIX, hukum merek digunakan untuk 

mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Yang menjadi 

norma dasar atas perlindungan merek yakni tidak ada seorangpun berhak 

menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah – olah sebagai barang 

pengusaha lainnya.22 Salah satunya baik dengan cara menggunakan merek 

yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. 

Pada akhirnya, perlindungan tersebut menjadi suatu tanda pengakuan bahwa 

merek tersebut milik orang yang telah memakainya dan untuk membedakan 

dengan barang – barang lainnya atau secara ringkasnya yakni ciri pembeda.23 

Sejarah pengaturan merek di Indonesia ditandai dengan 

diberlakukannya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagai pengganti 

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Perniagaan. Kemudian undang – undang tersebut diubah menjadi 
																																																								
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang – 

Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan 

WTO pada tahun 1994, pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPs melalui 

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2016 

silam, undang – undang Merek terakhir diubah menjadi Undang – Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 24  Yang 

dimaksud dengan Merek berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs 

ialah, 

“Any sign, or any combination of signs, capable of 
distinguishing the goods or services of one undertaking from 
those of other undertakings, shall be capable of constituting a 
trademark. Such signs, in particular words including personal 
names, letters, numerals, figurative elements and combinations 
of colours as well as any combination of such signs, shall be 
eligible for registration as trademarks. Where signs are not 
inherently capable of distinguishing the relevant goods or 
services, Members may make registrability depend on 
distinctiveness acquired through use. Members may require, as 
a condition of registration, that signs be visually perceptible.” 
 

Sementara itu Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek menentukan bahwa, 

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” 
 

Terdapat prinsip - prinsip didalam Undang – Undang Merek yang 

relevannya sebagai berikut : 

																																																								
24 Khoirul Hidayah , Op Cit., hal. 53-54. 
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1) Prinsip first to file atau prinsip pendaftar utama, dimana prinsip ini 

menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan 

permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek; 

2) Merek yang didaftarkan tidak boleh mengakibatkan kebingungan 

dan penyesatan dengan suatu merek yang secara umum telah 

terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga; 

3) Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek; 

4) Perlindungan merek dapat diperpanjang dengan diajukannya 

permohonan perpanjangan oleh pemilik merek; 

5) Prinsip konstitutif yang artinya hak atas merek hanya diberikan 

jika seseorang sudah mendaftarkan merek; dan 

6) Prinsip delik aduan, dimana pihak kepolisian akan melakukan 

tindakan bila terdapat laporan pelanggaran merek oleh pemegang 

merek.25 

Sebagaiman disinggung sebelumnya, bahwa dalam kehidupan sehari – 

hari, merek dapat ditemukan hampir pada setiap benda yang ada. Hal ini yang 

menjadi salah satu kegunaan merek yakni sebagai tanda pembeda akan suatu 

benda dengan benda lainnya. Akan tetapi, faktanya dalam kehidupan 

bermasyarakat ditemukan banyaknya permasalahan sengketa merek. Pada 

umumnya, yang paling sering dipermasalahkan adalah atas kemiripan merek 

yang satu dengan merek yang lainnya. Salah satu sengketa yang juga akan 

																																																								
25 Ibid., hal. 54-55. 
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diangkat didalam penelitian ini ialah mengenai kemiripan logo dari minuman 

kesehatan “Cap Kaki Tiga” dengan bendera atau logo negara Isle of Man.  

Awal mulanya, Russel Vince seorang warga negara Inggris datang ke 

Indonesia dan menemukan minuman kesehatan bermerek “Cap Kaki Tiga” 

memiliki logo yang memiliki persamaan dengan lambang negara dari Isle of 

Man. Berikut adalah lambang negara dari Negara Isle of Man dan Merek 

“Cap Kaki Tiga.” 

 
Gambar 1. Lambang Negara Isle of Man (sebelah kiri) dan Merek “Cap Kaki 

Tiga” (sebelah kanan) 
 

Oleh sebab itu, pada tanggal 25 Oktober 2012 ia yang selanjutnya disebut 

sebagai Penggugat mengajukan surat gugatan dan telah diterima serta 

didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta. Pihak – pihak yang Penggugat perkarakan ialah Wen Ken Drug 

Co.Pte.Ltd yang selanjutnya disebut Tergugat dan Pemerintah Republik 

Indonesia qq Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq 
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Direktorrat Jenderal Hak Kekayaaan Intelektual cq Direktorat Merek yang 

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.26 

Tidak hanya sebatas pada lambang negara dari Isle of Man, tetapi logo 

yang mirip tersebut juga terdapat dalam bendera dan/atau mata uang dari 

negara tersebut. Menurut Penggugat, negara Isle of Man sudah berdiri jauh 

sebelum merek “Cap Kaki Tiga” terdaftar di Indonesia. Pengguat merasa 

bahwa dirinya memiliki legal standing atau berkepentingan untuk menggugat 

perihal ini dilandasi dengan Pasal 3 ayat (1) dan 4 TRIPs. Hal ini diperkuat 

berdasarkan Pasal 68 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek yang pada waktu itu berlaku. Undang – Undang ini selanjutnya akan 

disebut sebagai UU Merek. Perihal dasar Penggugat mengajukan gugatan ini 

dikarenakan sebagai Warga Negara Inggris ia tidak terima dengan logo yang 

memiliki persamaan tersebut.27 Negara Isle of Man merupakan wilayah yang 

berkedaulatan sendiri, namun untuk urusan luar negeri negara ini diwakili 

oleh negara Inggris.28 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Merek, permohonan 

akan merek yang menyerupai nama, bendera, lambang atau simbol ataupun 

emblem negara haruslah ditolak. Oleh karena itu, Turut Tergugat seharusnya 

menolak permohonan pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga.” Ditambah lagi, 

Pasal 69 ayat (2) UU Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan merek 

tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu karena dianggap bertentangan 

																																																								
26 Putusan 66/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.Pst. 
27 Andi Saputra, Tok! MA Putuskan Logo Cap Kaki Tiga Milik Negara Koloni Kerajaan Inggris, 
https://news.detik.com/berita/3101108/tok-ma-putuskan-logo-cap-kaki-tiga-milik-negara-koloni-
kerajaan-inggris diakses pada tanggal 23 Februari 2018. 
28 Putusan 66/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.Pst. Loc .cit. 
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dengan ketertiban umum. Perbuatan Tergugat ini dilakukan tanpa izin dari 

negara terkait, bahkan merek tersebut juga terjangkit obyek sengketa. 

Akibatnya apabila Tergugat terus dibiarkan menggunakan lambang negara 

Isle of Man sebagai merek, maka hal ini berpotensi menimbulkan masalah 

antara Negara Indonesia dan Negara Isle of Man. Dikatakan bahwa seolah – 

olah Negara Isle of Man ikut terlibat sengketa merek “Cap Kaki Tiga” 

tersebut di Indonesia. Dalam hal ini Penggugat merasa bahwa penggunaan 

Merek yang memiliki persamaan dengan lambang negara Isle of Man ini 

bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan di masyarakat. Selain 

kepatutan dan rasa keadilan, merek ini juga bertentangan dengan  ketertiban 

umum. Yang dimaksudkan yakni terdapat pengaduan dari konsumen yang 

menyatakan keberatan akan kualitas produk bermerek “Cap Kaki Tiga.” 

Selanjutnya, menurut Penggugat jika suatu saat terjadi kesalahpahaman yang 

berlarut – larut, hal itu akan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat 

karena seolah – olah Isle of Man ikut bertanggung jawab. 

Penggugat memberikan penjelasan bahwa Isle of Man merupakan 

kerajaan bangsa Viking dari tahun 700 hingga 900 dan kemudian dikuasai 

oleh Norwegia sampai abad ke – 13 sebelum direbut oleh Skotlandia. Negara 

Inggris menguasai negara Isle of Man semenjak abad ke – 14. Di sisi lain, 

Tergugat semenjak tahun 1989 telah mendaftarkan merek dagang “Cap Kaki 

Tiga” dengan segala variannya dilandasi dengan adanya sertifikat – sertifikat 

merek atas nama Tergugat untuk kelas barang 1 hingga 33 tertanggal 15 

Maret 2010, 6 April 2005, dan 15 Maret 2010. Sementara itu, negara Isle of 
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Man telah berdiri jauh sebelum merek “Cap Kaki Tiga” tersebut didaftarkan. 

Ditambah lagi menurut Penguggat, lambang negara ini dapat mudah 

ditemukan dan dikenal. Akan tetapi Tergugat tanpa hak dan tanpa izin justru 

mendaftarkan merek dagang yang merupakan tiruan untuk kepentingan 

komersial yang disahkan oleh Turut Tergugat. Perbuatan Turut Tergugat ini 

dianggap sebagai suatu kelalaian. 

Terdapat 3 (tiga) hal dasar yang dapat disimpulkan tentang adanya 

kemiripan antara merek “Cap Kaki Tiga” dan lambang atau simbol atau 

emblem mata uang Isle of Man yang dapat diperinci sebagai berikut : 

1) Sama – sama menggunakan Logo berupa lingkaran dengan tiga 

kaki di dalamnya, dimana tiga kaki tersebut saling bertautan dan 

ditekuk sekitar 45 (empat puluh lima) derajat; 

2) Sama – sama terdapat motif atau pola di dalam tiga kaki tersebut 

berupa garis – garis dengan pola yang menyerupai satu sama lain; 

3) Sama – Sama terdapat logo atau bentuk seperti bintang dalam 

ukuran kecil di bagian tumit masing – masing ketiga kaki tersebut. 

Atas dasar fakta hukum itu maka, perbuatan Tergugat ini dinilai 

mengandung unsur itikad tidak baik dan adanya kemiripan yang seharusnya 

ditolak atau setiak – tidaknya tidak dapat didaftar. Citra dari negara Isle of 

Man digunakan sebagai keuntungan usaha Tergugat. Namun faktanya Turut 

Tergugat justru menerbitkan merek “Cap Kaki Tiga” tersebut. Sehubungan 

dengan itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk memerintahkan 
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Tergugat untuk menghentikan produksi, dan/atau peredaran dari produk – 

produk yang menggunakan unsur – unsur merek “Cap Kaki Tiga.” 

 Dari sisi lain, Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil yang 

dikemukakan Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak 

memiliki kapasitas untuk bertindak mengajukan gugatan ini karena yang 

diperkarakan ialah negara Isla of Man dan Penggugat bukanlah warga 

negaranya. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kepentingan 

sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan “Cap Kaki Tiga” di 

Indonesia. Disamping itu, Tergugat juga membantah bahwa Merek “Cap 

Kaki Tiga” pertama kali didaftarkan di Singapura semenjak Tahun 1937 dan 

negara terkait selama ini tidak pernah memperkarakan kepentingan tersebut 

yang dari segi hukum dianggap tidak merasa terganggu. Lalu, Merek “Cap 

Kaki Tiga” sebelum terdaftar di Indonesia juga merupakan merek terkenal di 

belahan dunia dan sudah dipromosikan berulang – ulang kali. Tergugat juga 

menyatakan beserta menampilkan logo – logo dimana sebagai bukti bahwa 

logo kaki tiga tidak hanya dimilii negara Isle of Man tetapi juga dikenal 

dengan nama Tau Gamma PHI yang merupakan suatu organisasi di Filipina, 

dan bahkan pada bendera Sisilia. Sehingga, logo tersebut bukanlah hanya 

milik Isle of Man saja. Atas bantahan tersebut, Penggugat mengajukan 2 

(dua) orang saksi dan 7 (tujuh) ahli yang mendukung pernyataan – 

pernyataannya. 

Dalam putusan pertama yang jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2013, 

Majelis Hakim mengadili untuk : 
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1) Menolak tuntutan Provisi Penggugat; 

2) Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat; 

3) Menyatakan Tergugat melakukan itikad tidak baik dalam 

mendaftarkan seluruh Merek Dagang “Cap Kaki Tiga”; 

4) Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; 

5) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp 1.116.000,- (satu juga seratus enam belas ribu 

rupiah).29 

Setelah putusan perkara pertama ini, Tergugat tidak terima dan 

mengajukan kasasi. Tergugat beralasan bahwa Penggugat bukanlah orang 

yang berwenang untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah 

kuasa hukum, duta besar, negara Isle of Man, ataupun pejabat negara lainnya. 

Namun, pada 4 Januari 2014 Mahkamah Agung menolak memori kasasi ini 

dan menguatkan putusan pertama. Menurut ketiga hakim agung, walaupun 

tidak ada yang mengajukan keberatan akan simbol negara, secara faktuil 

nampak jelas bahwa merek “Cap Kaki Tiga” adalah lambang negara dari Isle 

of Man. Dalam kaitan ini seharusnya Direktorat Merek harus menolak dan 

tidak mendaftarkan merek “Cap Kaki Tiga.” 30 Begitu juga pada peninjauan 

kembali, pada hari Rabu, 23 September 2015 kembali ditolak permohonan 

peninjauan kembali tersebut.31 

Seiring berjalannya waktu hingga putusan persidangan yang 

berkekuatan tetap atau inkracht, pemegang lisensi merek “Cap Kaki Tiga” ini 
																																																								
29 Ibid. 
30 Putusan Nomor 582K/Pdt.Sus-Haki/2013. 
31 Putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. 
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tetap melakukan penjualan minuman kesehatan tersebut walau sempat 

dikabarkan bahwa minuman kesehatan ini harus ditarik dan tidak 

diperbolehkan untuk didistribusikan lagi.32 PT Kino Indonesia Tbk sebagi 

pemegang lisensi merek “Cap Kaki Tiga” di Indonesia, memastikan bahwa 

produk minuman kesehatan tersebut tetap beredar di Indonesia dengan nama 

merek dan logo yang sama. Dijelaskan bahwa putusan tersebut pada 

pokoknya membatalkan seluruh sertifikat merek “Cap Kaki Tiga” milik 

perusahaan asal Singapura di Indonesia, serta memerintahkan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual untuk tunduk dan patuh pada putusan 

Pengadilan Niaga dengan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum 

Merek Ditjen Kekayaan Intelektual.33  Presiden Direktur Kino Indonesia, 

Harry Sanusi menyatakan bahwa putusan tersebut tidak melarang produksi, 

distribusi dan penjualan produk “Cap Kaki Tiga” di Indonesia.34 Kino juga 

akan tetap menjadi lisensi dari Wen Ken Drug.35 

Menurut informasi, bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau 

disingkat BPOM harus menindaklanjuti penarikan peredaran produk, tetapi 

faktanya BPOM itu sendiri mengaku belum menindaklanjutinya dikarenakan 

belum diterimanya surat resmi dari Mahkamah Agung atau surat permohonan 

																																																								
32  Sandy Indra Pratama, Resmi Tak Ada Lagi Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d732af3c6a6/resmi-tak-ada-lagi-merek-cap-kaki-
tiga-di-indonesia diakses pada 23 Februari 2018. 
33 Yusuf Waluyo Jati, Pemegang Lisensi Cap Kaki Tiga Pastikan Produknya Tetap Beredar, 
http://kabar24.bisnis.com/read/20160915/16/584249/pemegang-lisensi-cap-kaki-tiga-pastikan-
produknya-tetap-beredar diakses pada 23 Februari 2018. 
34  Giras Pasopati, Dicoret Pengadilan, Kino Akan Tetap Jual Cap Kaki Tiga 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160915111704-92-158435/dicoret-pengadilan-kino-
akan-tetap-jual-cap-kaki-tiga diakses pada 23 Febuari 2018. 
35 Seno Tri Sulistiyono, Tidak Termasuk yang Dilarang, Kino Tetap Produksi Cap Kaki Tiga 
http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/09/15/tidak-termasuk-yang-dilarang-kino-tetap-produksi-
cap-kaki-tiga diakses pada 23 Febuari 2018. 
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dari pemilik yang sah.36 Pihak “Cap Kaki Tiga” juga memberikan sejumlah 

klarifikasi yang menyatakan bahwa : 

“Menyikapi beberapa pemberitaan, terkait produk Cap Kaki 
Tiga, yang sudah diputus MA dalam perkara No. 85 
PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 September 2015 jo Putusan 
MA No.582 K/Pdt.Sus-HakI/2013 tanggal 9 Januari 2014 jo 
Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Merek/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst 
tanggal 5 Juni 2013, ada beberapa hal yang perlu dilakukan 
klarifikasi. 

1) Putusan tersebut diatas tidak melarang produksi, 
distribusi dan penjualan produk Cap Kaki Tiga di 
Indonesia. 

2) Perlu diketahui produk Cap Kaki Tiga sejak tahun 1937 
sudah di produksi, didistribusikan dan dijual di Malaysia 
dan Singapura, dan sejak tahun 1980 di Indonesia. Saat 
ini juga telah dijual di Thailand, Brunei, Srilanka, India, 
dan Negara-negara lain; sehingga pernyataan produk Cap 
Kaki Tiga hanya dijual di Indonesia adalah tidak 
benar.”37 

 
Berdasarkan uraian diatas, diperlukan adanya kepastian dalam 

penegakan hukum yang dilandasi teori penegakan hukum sendiri. Alasannya 

karena, teori penegakan hukum sebagai salah satu faktor yang menjadi 

pengendali dalam penegakan hukum terkhusus pada substansi hukum. Teori 

penegakan hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman 

mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum 

bergantung pada 3 unsur sistem hukum.  

Pertama yaitu struktur hukum yang didalamnya disebutkan sebagai 

sistem struktural. Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum 

																																																								
36 Sandy Indra Pratama, Loc .cit. 
37 PT. Kino Indonesia, Larutan Cap Kaki Tiga http://www.kino.co.id/produk-cap-kaki-tiga-tetap-
beredar-di-indonesia/ diakses pada 23 Febuari 2018. Baca pula, Iwan Supriyatna, Dituntut Warga 
Negara Inggris, Ini Bantahan Produsen Cap Kaki Tiga 
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/16/083303426/dituntut.warga.negara.inggris.ini.bantaha
n.produsen.cap.kaki.tiga diakses pada 23 Febuari 2018. 
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dijalankan atau dalam praktisnya tentang bagaimana pengadilan, pembuat 

hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Fungsi dari 

struktur hukum ialah untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan dengan baik. Terdapat peribahasa “fiat justitia et pereat 

mundus” yang artinya, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. 

Suatu peraturan perundang – undangan yang bagus namun tidak didukung 

dengan aparat penegak hukum, maka keadilan hanyalah sekedar angan – 

angan. 38  Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang 

dimaksud dengan struktur hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). 

Berikutnya yang kedua ialah substansi hukum. Yang dimaksud 

dengan substansi yakni produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam 

sistem hukum berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang 

berada dalam sistem. Substansi hukum mencakup keputusan yang 

dikeluarkan, aturan baru yang disusun, hukum yang hidup (living law). 

Sehingga substansi hukum tidak hanya sebatas aturan yang tertulis dalam 

Kitab Undang – Undang. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di 

Indonesia. Salah satunya yakni asas legalitas dalam Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana yang menyatakan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang 

dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.”39 

																																																								
38  Nadia Putri, Teori Sitem Hukum Lawrence M. Friendman 
https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMA
N diakses pada tanggal 11 September 2018. 
39 Ibid. 
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Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Menurut 

Lawrence M. Friedman, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap 

hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. 

Kultur hukum yang dimaksud adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana huukm digunakan, dihindari atau 

disalahgunakan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi 

salah satu indikator berfungsinya hukum.40 

Dalam rangka mengkaji lebih lanjut mengenai klarifikasi keberlakuan 

Putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa merek yang dialami oleh “Cap 

Kaki Tiga” di Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 

PK/Pdt.Sus-HKI/2015 yang masih menggunakan Undang – Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek, maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

dalam karya tulis dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan 

Penghapusan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok – pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaturan mengenai pembatalan merek menurut Undang 

– Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia? 

																																																								
40 Ibid. 
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2) Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan atas pembatalan merek 

“Cap Kaki Tiga,” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 

PK/Pdt.Sus-HKI/205? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui lebih jauh pengaturan mengenai pembatalan merek 

menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di 

Indonesia; 

2) Untuk dapat memahami dan menganalisis pelaksanaan putusan 

pengadilan atas pembatalan merek “Cap Kaki Tiga,” berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/205. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini hasilnya dapat memberikan manfaat ilmiah, 

yaitu : 

1) Untuk mengembangkan ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam 

bidang Merek terkhusus implementasi yuridis terhadap pemberlakuan 

putusan pengadilan mengenai penghapusan merek; 

2) Agar dapat dijadikan sebagai tambahan daftar bacaan dan masukan 

akan perkara bidang Hak Kekayaan Intelektual terkhusus pada Merek. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Supaya memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya 

tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat pokok – pokok bahasan bab 

demi babnya. Tujuan utamanya yakni agar terdapat sebuah gambaran yang 

lebih jelas mengenai arah pembahasan pada penulisan hukum ini. Tulisan 

ilmiah ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini akan membahas latar belakang penulis menulis 

penulisan hukum yang meliputi kasus atau permasalahan 

hukum yang ditemukan oleh penulis, rumusan masalah, 

tujuan dari penulisan hukum ini beserta juga dengan 

manfaat  atau kegunaan dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka memaparkan dasar – dasar atau 

konsep – konsep hukum dan teori yang terkait dari 

permasalahan yang di bahas pada bab sebelumnya guna 

untuk sebagai landasan akan analisis yang akan penulis 

sampaikan. Dasar atau konsep hukum yang diuraikan ialah 

pada pokoknya terbagi menjadi dua yaitu landasan teori 

dan landasan konsep. Dalam landasan teori diperdalam 

konsep daripada negara hukum serta teori welfare state. 

Sementara pada landasan konsep meliputi 3 nilai dasar 
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hukum, teori Hak Kekayaan Intelektual, sejarah Hak 

Kekayaan Intelektual dan sistem Hak Kekayaan Intelektual 

Nasional serta norma – norma Merek.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis 

data, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian yang 

penulis gunakan dalam penulisan hukum ini.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kajian analisis 

kasus putusan permasalahan sengketa merek “Cap Kaki 

Tiga” dilandasi oleh dasar hukum dan teori yang telah 

terpaparkan pada bab – bab sebelumnya. Juga akan dibahas 

terkait rumusan masalah yang penulis kemukakan dimana 

akan dibuat analisis perbandingan penerapan Undang – 

Undang Merek sebelum dan terbarunya terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 85/PK/Pdt.Sus-HKI/2015 serta 

analisis keberlakuan putusan tersebut saat ini. 

BAB V  PENUTUP 

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari 

hasil penelitan yang telah dibahas beserta saran yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

 

 


