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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum serta bersandar pada 

paham konstitutionalisme. Melalui Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 

(UUD 1945), Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum (Rechstaat).  

Keberadaan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah 

menjalani perjalanan panjang dari mulai disahkan hingga menjadi landasan negara 

sampai saat ini,sejarah panjang itu menjadi bukti komitmen Indonesia sebagai 

bukti komitmen Indonesia sebagai negara hukum.   

Secara yuridis, keberadaan UUD 1945 berfungsi sebagai instrumen untuk  

menjaga ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat 

terealisasi apabila pembangunan nasional terus berjalan dengan lancar dan stabil. 

Pembangunan nasional juga harus dapat membentuk fundamental perekonomian 

yang kuat dan sehat, yaitu perekonomian yang mampu menjaga kesinambungan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pelaksanaannya, Indonesia 

sebagai negara hukum membutuhkan suatu sistem hukum yang mengatur 

kehidupan masyarakat, yaitu serangkaian perangkat peraturan perundang-

undangan.  

Di era globalisasi yang sangat pesat saat ini, orientasi kehidupan manusia 

terus berkembang; tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapin juga untuk 

menunjang dan memudahkan segala kegiatan maupun upaya memenuhi 
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kebutuhan sehari-sehari. Sejarah mencatat bahwa kemampuan manusia untuk 

berinovasi membuat lingkup dan proses kerja menjadi lebih efisien; contohnya, 

dalam hal komunikasi jarak jauh. Apabila dahulu sebelum diciptakan perangkat 

telepon komunikasi dilakukan melalui jasa pengiriman surat yang memakan 

waktu lama. Sekarang ini menggunakan telepon seluler memungkinkan 

komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat.  

Selain itu perkembangan teknologi, termasuk inovasi pada media sosial 

telah menjadi sarana yang efektif untuk berjualan, atau sekedar berbagi informasi 

secara cepat dan instan. Kemajuan terhadap informasi dan telekomunikasi telah 

membangun ekonomi negara secara besar – besaran. Perusahaan ojek online 

seperti GOJEK, sebagai inovasi anak bangsa telah terbukti berhasil secara 

ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Perusahaan GOJEK sudah 

mampu go public hingga sahamnya dibeli oleh perusahaan – perusahaan besar. 

Kontribusi GOJEK terbukti nyata dalam turut serta membangun negara secara 

ekonomi dan sosial secara luas. 

Harus diakui, pesatnya pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang 

industrial dan perdagangan tidak lepas dari kepesatan kemajuan teknologi dalam 

bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi. Kemajuan pada tiga sektor 

tersebut menuntut adanya landasan hukum, khususnya bidang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) yang memadai karena intenstitas globalisasi dari produk sama 

dengan intensitas globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kenyataan ini 

menguatkan tuntutan global untuk terwujudnya harmonisasi perundang – 
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undangan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat nasional maupun 

internasional.  

Perlu dicatat bahwa semakin meningkat intensitas perkembangan karya – 

karya masyarakat, akan semakin meningkatkan pula kemajuan negara tersebut. 

Oleh karena itu, merupakan hal yang krusial bagi negara untuk mampu 

melindungi hasil karya masyarakat yang termasuk dalam lingkup HKI, hal ini 

menjadi salah satu alasan mengapa isu tentang Hak Kekayaan Intelektual 

dimasukkan menjadi isu pokok dalam World Trade Organization (WTO) yang 

melahirkan The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPs Agreement), yang membawa konsekuensi diperlukannya dilakukan 

penyempurnaan hukum dan perundang-undangan nasional masing – masing 

negara termasuk Indonesia.
1
 

Harus diakui, perkembangan hukum suatu negara tidak menutupi 

kenyataan terjadinya pelanggaran – pelanggaran terhadap hak – hak orang lain. 

Dalam cara masyarakat berbisnis tercatat, begitu banyak kasus hukum yang 

bersinggungan dengan HKI. Yang pasti, etika dan moral para pelaku bisnis tidak 

semua baik. ―Perang perdagangan‖ terus marak terjadi di Indonesia maupun 

dalam skala internasional, para pelaku bisnis melakukan segala cara demi 

menguntungkan dirinya sendiri atau usaha yang dijalankannya. Tentu hal ini 

membawa kerugian pada pihak lain secara materiil maupun immateriil.  

Menurut Henry Soelistyo, fenomena ―perang dagang‖ ini telah mendorong 

kebutuhan untuk membangun sistem perlindungan HKI. Pembangunan sistem 

                                                        
1
 O. K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

2015, hal. 9 
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Hak Kekayaan Intelektual ini bagaimanapun harus selaras dengan kemampuan 

dan kepentingan Indonesia diantaranya dimulai dari upaya penyusunan peraturan 

perundang – undangan yang lengkap dan jelas, upaya peningkatan pemahaman 

aparat penegak hukum dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk 

mengetahui dan menjalani kewajibannya.
2
 Ketentuan itu mendorong terciptanya 

kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

nasional, seiring dengan itu, sistem dan tatanan hukum HKI diciptakan
3
  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights, yang 

mengandung arti sebagai hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang 

dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektualnya. Adapun 

lingkupnya dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, 

serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.
4
 Oleh karena itu, upaya 

perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual perlu terus ditingkatkan, 

termasuk melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak 

hukum. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

adalah hak kebendaan atau hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil 

karya otak atau intelektualitas manusia dengan mendasarkan pada kecerdasaan 

rasional dan kecerdasaan emosional.
5
  

Menurut L.J. Van Apeldorn, benda termasuk sebagai objek hukum secara 

yuridis. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek 

                                                        
2
 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, Buku Pertama, 

(Jakarta : Penaku, 2013), hal. 4 
3
 Khoirul Hidayah, Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual. (Malang: Setara Press, 2017), hal. 27 

4
 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 

16 
5
 O. K. Saidin, Op.Cit., hal.10 
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hukum sehingga objek hukum tersebut dapat menjadi objek karena dapat dikuasai 

oleh subjeknya.
6
 Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) jenis benda yang dapat 

dijadikan hak milik atau kekayaan yakni benda bergerak, benda tidak bergerak 

dan benda tidak berwujud.
7
 Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan hak 

atas benda tak berwujud (benda immateriil) sebagai salah satu bentuk inovasi 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Berdasarkan ketentuan mengenai 

hukum kebendaan yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum 

Perdata, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan benda ialah tiap – tiap 

barang dan tiap – tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.  

Menurut Dr. H. O. K. Saidin, benda-benda itu tidak hanya sekedar 

menjadi basis hak milik namun juga dapat menjadi objek harta kekayaan. Hak 

milik itu sendiri juga dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya hak 

benda adalah hak absolut atas benda berwujud. Disamping itu, ada juga hak 

absolut yang objeknya bukanlah benda berwujud. Hak-hak tersebut itu 

diantaranya disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual.
8
 Kata intelektual sendiri 

mencerminkan kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia
9
. Menurut 

Mahadi, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas 

benda tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil 

kerja kecerdasan rasional dan emosional. Kata ―intelektual‖ lebih menekankan 

adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan manusia untuk 

                                                        
6
 Khoirul Hidayah, Op.Cit., hal. 3 

7
 William Logan, A Companion to Heritage Studies. (Chichester, West Sussex, UK: Wiley-

Blackwell. 2016), hal. 56 
8
 Mahadi, Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, (Jakarta: BPHN, 1981), hal. 65 

9
 WIPO, ―What is Intellectual Property?”, 1988, 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf , diakses 27 Februari 

2018 
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melahirkan suatu karya. Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai aset 

yang sangat bernilai, karena karya – karya intelektual tersebut sebagai hasil dari 

pemikiran manusia dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, 

menjadikannya berharga dan bernilai.  

Alasan mengapa suatu hasil karya harus dilindungi dan dihargai adalah 

berdasarkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan suatu sistem 

kepemilikan (property). Menurut Khoirul Hidayah di dalam bukunya, ada dua 

teori yang sangat berpengaruh dalam mendasari logika perlindungan hukum, yaitu 

teori John Locke yang menjelaskan tentang konsep kepemilikan yang hadir pada 

setiap orang secara natural / alamiah intinya, semua orang mempunyai kewajiban 

untuk tidak melanggar hak milik orang lain ataupun merugikan (the right not to be 

harmed). Dalam cara pandang John Locke, semua manusia memiliki suatu 

natural right untuk mendapatkan hasil karya yang diciptakannya namun dibatasi 

dengan tidak melanggar atau berhak merugikan orang lain.
10

  

Menurut teori Frederich Hegel, yang menekankan akan eksistensi pribadi, 

kepemilikkan membuat seseorang menjadi eksis atau memiliki suatu identitas diri. 

Locke menekankan pada hak yang diperoleh atas usaha yang telah dibuat 

seseorang, sedangkan Hegel mengaitkannya dengan kepribadian diri.
11

 Dalam 

kaitan ini, yang dimaksudkan oleh teori Locke tentang kepemilikan (property) 

dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah kepastian bahwa seorang pemilik atau 

pencipta sesuatu berhak mendapatkan perlindungan nyata dan/atau dihargai, hal 

itu bisa dalam bentuk incentives  (suatu kompensasi ekonomi). Sedangkan yang 

                                                        
10

 Khoirul Hidayah, Op.Cit., hal.10 
11

 Ibid., hal. 12 
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dimaksud Hegel, adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya mengarah 

pada penghargaan secara incentives namun juga secara hak moral dan etis (moral 

right).
12

 

Secara kategorial HKI dibagi dalam dua kelompok yaitu: Hak Cipta, 

mencakup Hak Terkait atau Related Right / Neighbouring Right, dan Hak 

Kekayaan Industri, termasuk Merek, Lisensi, Rancangan Industri, Paten, Rahasia 

Dagang dan juga Desain Layout dari Lingkaran Elektronik Terpadu.
13

 Salah satu 

cabang Hak Kekayaan Intelektual yang terbukti  krusial adalah merek. Pengaturan 

hukum merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang – Undang Nomor 

21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Setelah itu UU 

Nomor 19 Tahun 1992 telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

1997 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek. Setelah Indonesia meratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, 

selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan persetujuan TRIPs melalui 

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah 

menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

 Melalui merek, suatu produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal 

muasalnya sehingga merek juga disebut sebagai identitas dari produk dan/atau 

jasa tersebut. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan 

akan kualitas produk dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan 

                                                        
12

 Ibid. 
13

 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual: 

Suatu Pengantar, (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & PT Alumni, 2013). Hal. 6 
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yang tidak sehat dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik. Merek 

didefinisikan sebagai
14

:  

―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.‖ 

 

 

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, ada sedikit penambahan pada definisi merek yang lebih 

menyesuaikan dengan perkembangan dari inovasi merek tersebut, yang berbunyi 

demikian: 

―Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jas.‖ 

 

Berdasarkan definisi merek sebagaimana yang diuraikan diatas, maka 

dapat ditarik unsur – unsur terpenting dari suatu merek yaitu:  

1) Merek yang digunakan sebagai tanda 

2) Merek harus memiliki daya pembeda 

3) Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa 

Apabila suatu tanda tidak memiliki daya pembeda maka tidak dapat 

dijadikan sebagai suatu merek. Begitu pula apabila merek tidak digunakan dalam 

                                                        
14

 Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
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kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa maka permohonan mereknya dapat 

ditolak.
15

  

 Konvensi hukum merek mengakui dalam pendaftaran suatu merek 

dilakukan berdasarkan prinsip first to file (pendaftaran pertama) jadi pendaftar 

pertama yang mengajukan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai 

pemegang merek tersebut. Merek yang didaftarkan tidak boleh mengakibatkan 

timbulnya kebingungan dan penyesatan (“confusion” / “verwaring”) yang secara 

umum telah terkenal dan dimiliki oleh merek pihak lain. Undang – Undang Merek 

juga mengenal prinsip delik aduan dimana suatu pelanggaran dapat digugat 

apabila diadukan oleh pihak yang berkepentingan.
16

 

Sebagai  pemilik merek, seseorang tidak ingin mereknya diakui sebagai 

milik orang lain ataupun ditiru tanpa seizinnya. Sejalan dengan perkembangan 

pergerakan hukum, ekonomi dan teknologi data  persaingan di bidang bisnis yang 

semakin ketat, maka penambahan pemilik merek sudah semestinya segera 

mendaftarkan merek mereka. Hal ini penting karena permasalahan merek terus 

berkembang menjadi semakin kompleks. Keberadaan perlindungan hukum bagi 

pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak monopoli yang 

sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemiliki merek (exclusive right) supaya pihak 

lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama ataupun mirip dengan tanda yang 

dimilikinya. ―Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya 

                                                        
15

 Fajar Nurcahya D. Putra, ―Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap 

Perbuatan Pelanggaran Merek‖, Jurnal Ilmu Hukum Edisi Januari – Juni 2014, Fakultas Hukum 

UNTAG Surabaya, hal. 99  
16

 Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 9 



 10 

pemilik merek yang dapat menggunakannya‖.
17

 Pemilik merek tersebut dapat 

menggunakan mereknya dengan jangka waktu yang ditetapkan yaitu sepuluh 

tahun setelah mereknya terdaftar dan jangka waktu perlindungannya dapat 

diperpanjang terus menerus masing-masing selama 10 tahun.  

Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan 

maksud yang beritikad buruk biasanya didasarkan pada motif untuk mengambil 

keuntungan atas merek yang sudah terkenal, seperti layaknya melakukan 

―pembajakan‖ atau memanfaatkan reputasi merek terkenal tersebut dengan motif 

membonceng popularitas merek produknya maka hal itu sudah termasuk dalam 

pelanggaran merek. Tindakan pelanggaran merek akan  merugikan pemilik merek 

maupun konsumen di tingkat pendaftaran, pelanggaran merek dapat dicegah 

melalui rambu pembatasan pembatalan merek. Rambu tersebut mengatur bahwa  

merek tidak dengan didaftar bila memenuhi pembatal pada pokoknya atau pada 

sebelumnya dengan merek terdaftar pihak lain. Selain itu, merek juga tidak bisa 

didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. 

Tidak dapat didaftar pula bila merek tersebut mengandung tanda – tanda yang 

telah menjadi milik umum dan/atau merek tidak memiliki daya pembeda. 

Menyikapi pelanggaran merek, UU mengatur langkah hukum atau upaya 

hukum yang dapat ditempuh guna melindungi merek yang terdaftar tersebut 

melalui beberapa mekanisme yaitu gugatan perdata, tuntutan pidana dan 

penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa /ADR (Alternative 

                                                        
17

 Agung Sujatmiko. Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Pro 

Justitia. 2008. Vol. 26 No. 2 
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Dispute Resolution). Prosedur yang terakhir ini dilakukan dalam bentuk negosiasi, 

mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan 

undang – undang yang berlaku.  

Mengenai gugatan perdata kiranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 76 

Undang – Undang Merek yang menyatakan bahwa :  

―(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk 

barang atau jasa yang sejenis berupa :  

1. gugatan ganti rugi, dan/atau  

2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek tersebut  

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan Niaga.‖  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang – Undang Merek tersebut maka gugatan 

ganti rugi dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan atas perbuatan pelanggar hak. 

  Kemudian, langkah pidana untuk menyikapi pelanggaran merek kiranya 

dapat dilihat ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Undang – Undang Merek No. 15 

tahun 2001 yang mengatur hukum sebagai berikut:  

  ―Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 

Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar 

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).‖
18

 

 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 91 mengatur sebagai berikut: 

  “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak 

menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana 

                                                        
18

 Pasal 90 Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. 
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penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).‖
19

 

 

 Salah satu bentuk pelanggaran merek yang cukup marak di Indonesia 

adalah mengenai perdagangan barang dengan merek yang sama tanpa adanya 

lisensi ataupun tanpa hak yang dimiliki oleh pendagang. Hal ini dapat dilakukan 

dengan sengaja yang disebut sebagai pemalsuan suatu produk dengan 

menggunakan merek yang asli, atau juga dapat dilakukan tanpa sengaja dan/atau 

lalai dengan konsekuensi yuridis dari perbuatannya. Pelanggaran merek ini dapat 

untuk dianalisa dengan merujuk pada perkara Nomor 

01/HKI.MEREK/2016/PN.Niaga.Sby dimana perusahaan perhiasaan asal Belanda 

bernama Buddha to Buddha BV. (BTB) menggugat toko penjual perak bernama 

Utami Silver, selaku Tergugat, yang terletak di Ubud, Bali. 

 Penggugat, sebagai penjual dan pemilik sah merek BTB (Buddha to 

Buddha) dimana etiket merek tersebut diukir pada anting, cincin, gelang dan 

kalung yang diproduksikannya, menjual produknya di Bali dan Belanda. 

Kemudian selama satu tahun terakhir mengalami penurunan penjualan, yang 

diikuti dengan berkurangnya keuntungan, secara drastis pada cabangnya yang di 

Bali hingga 84% (delapan puluh empat persen) dan omzet penjualan di Belanda 

sebesar 14% (empat belas persen). Total penurunan net profit BTB dalam setahun 

tercatat mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  

 Kemudian Penggugat baru mengetahui bahwa toko Utami Silver ternyata 

menjual berbagai jenis perhiasaan yang diukir atau dicap menggunakan etiket 

                                                        
19

 Pasal 91 Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.  
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merek BTB tanpa izin ataupun perjanjian dengan BTB. Apabila diperhatikan, 

produk utama sangat mirip ataupun terbilang identik dengan produk BTB. Oleh 

karena itu, Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan Pasal 76 Undang – 

Undang Merek yang berbunyi:  

―Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk 

barang atau jasan yang sejenis berupa: 

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau ;  

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek tersebut.‖ 

 

Gugatan tersebut dilakukan karena Penggugat mengalami kerugian materiil dan 

kerugian immateriil. Kerugian materiil berupa diperdagangkannya dan/atau 

beredarnya barang hasil pelanggaran merek yang kemudian menyebabkan adanya 

penurunan penjualan Penggugat. Sedangkan kerugian immateriil berupa rusaknya 

image atau citra kualitas dari merek BTB yang selama ini menjadi karakter unik 

dan eksklusif dari produk milik Penggugat, yang mereknya telah secara susah 

payah dibangun dan tidak murah. Oleh karena itu, Penggugat menuntut ganti rugi 

kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000.000,- serta memohon dilakukan sita 

jaminan atas tanah dan bangunan atas nama Tergugat, barang – barang bergerak 

maupun tidak bergerak serta menghentikan perdagangan perhiasan yang 

menggunakan merek milik Penggugat secara tanpa hak.  

 Menghadapi gugatan itu, Tergugat membantah semua dalil – dalil dari 

Penggugat dan mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang 

diperjualbelikannya adalah produk dengan merek yang sudah terdaftar sehingga 

berakibat terjadinya pelanggaran merek. Ketidaktahuan Tergugat sebagai 
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pedagang telah menyebabkan kerugian bagi pemilik sah merek BTB. Oleh karena 

itu, terlihat betapa pentingnya pengetahuan yang cukup akan suatu asal usul 

produk agar tidak terjadi pelanggaran.  

 Dalam kepentingannya, Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan 

Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan banding dengan perkara 

Nomor 1014 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Pada tahap ini Penggugat dimenangkan atas 

dasar – dasar penjelasan dan pertimbangan tertentu.  

 Mencermati permasalahan diatas, peneliti menilai sangat berguna untuk 

lebih dalam meneliti apa saja unsur – unsur pelanggaran merek serta upaya hukum 

yang dapat ditempuh mengingat bahwa merek adalah karya hasil intelektual yang 

patut dilindungi dan dihargai. Hal ini penting sekaligus sebagai upaya untuk 

menyadarkan para pedagang dan masyarakat mengenai arti prinsip dan fungsi hak 

merek serta kewajiban yang harus dilakukan.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti berkmaksud 

mengangkat permasalahan diatas di dalam penelitian yang berjudul: “ANALISIS 

HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN  STUDI 

KASUS BUDDHA TO BUDDHA, BELANDA, MELAWAN UTAMI 

SILVER, BALI, INDONESIA”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, 

maka dalam penulisan skripsi ini peneliti akan membahas dua pokok 

permasalahan, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai larangan memperdagangkan barang 

tanpa hak yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil 

bagi pemilik merek? 

2. Bagaimana penerapan ketentuan mengenai gugatan pelanggaran dalam 

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terkait perkara 

Buddha to Buddha, Belanda melawan Utami Silver, Indonesia? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :  

1.3.1 Untuk mengetahui pengaturan mengenai larangan 

memperdagangkan barang tanpa hak yang berpotensi menimbulkan 

kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik merek. 

1.3.2 Untuk mengetahui penerapan ketentuan mengenai gugatan 

pelanggaran dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek terkait perkara Buddha to Buddha, Belanda, 

melawan Utami Silver, Indonesia. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Merujuk pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan hukum 

mengenai hak merek dan perlindungannya.  

1.4.1.2 Hasil peneilitian ini diharapkan untuk menjadi suatu 

pengembangan keilmuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan 

mekanisme penyelesaian sengkata Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

terutama terkait akan Hak Merek.  

1.4.1.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau 

referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai hak merek dan merek 

terkenal, yang dapat berguna bagi masyarakat. 

 

 

1.4.2 . Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi inovator dan 

perusahaan asing agar lebih waspada terhadap maraknya peniruan merek 

asing yang beritikad tidak baik. 

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

instansi pemerintah agar lebih tegas dalam melindungi hak-hak pemilik 

merek dagang. 
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1.4.2.3 Penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat bagi mahasiswa 

untuk mengetahui lebih dalam tentang Hak Kekayaan Intelektual 

bersamaan dengan penyelesaian sengketanya.  

 

1.5  Sistematika Penelitian 

 Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas 

akhir dirancang sebagai berikut : 

BAB I:     PENDAHULUAN       

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang timbulnya masalah yang 

akan diteliti, rumusan pokok permasalahan serta tujuannya, kegunaan 

teoritis dan praktik, metode penulisannya serta sistematika penulisan. 

 

BAB 2 :     TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini dibahahs mengenai teori mengenai Hak Kekayaan 

Intelektual, Hukum Merek, Pembatalan Merek dan Itikad baik, serta 

landasan konseptual yang mencakup definisi, peristilahan dan pengertian 

atas beberapa istilah yang digunakan dalam karya tulis ini. 

 

BAB 3 :     METODE PENELITIAN HUKUM 
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 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penilitian yang 

digunakan yakni penelitian normatif, dengan jenis penilitian deskriptif 

analitis. 

 

BAB 4 :     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisis terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam 

rumusan masalah berdasarkan pada pelanggaran merek dalam perkara 

Buddha to Buddha (BTB) dari Belanda melawan Utami Silver yang 

terletak di Bali. Analisis ini diperlukan guna mengerti secara keseluruhan 

isi putusan tersebut serta mengetahui esensi hukum pelanggaran merek 

yang terjadi.  

 

 

BAB 5 :     KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini dirumuskan pokok-pokok kesimpulan dari hasil analisis 

yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang terlah 

diuraikan di atas.  

  




