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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai 

Konstitusi negara dengan jelas dan tegas mengatakan bahwasanya Negara 

Kesatuan  Republik  Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut tertuang 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Negara Indonesia 

adalah Negara hukum.” Di Indonesia sendiri negara hukum tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran mengenai istilah baik dari 

“rechtsstaat” maupun “the rule of law”, namun dengan demikian indonesia 

memiliki karakteristik sendiri yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
  

 Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum dapat 

dilihat dari konstitusi UUD 1945. Dalam catatan sejarahnyapun yang telah 

beberapa kali melakukan perubahan konstitusi, Indonesia tetap konsisten 

mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai contoh, penegasan 

Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit dapat dilihat pada dua konstitusi 

terdahulu seperti Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang pernah berlaku di 
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Indonesia. Dalam Mukaddimah Konstitusi RIS pada alinea keempat, ditegaskan
2
: 

“Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejaahteraan, perdamaian, dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka 

yang berdaulat sempurna.” 

Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS, dinyatakan
3
: 

“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu 

Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.” 

 Demikian pula halnya pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dapat 

dilihat dalam Mukaddimah UUDS 1950 alinea keempat, yang berbunyi
4
: 

“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu 

Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan, berdasar pengakuan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan 

dan Keadilan Sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, 

perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 

Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.” 

Lalu di dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 disebutkan pula bahwa
5
: 

“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum 

yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” 

 Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, rumusan negara hukum 

Indonesia yang semula hanya dimuat secara implisit baik di dalam Pembukaan 

maupun Batang Tubuh UUD 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam 

Penjelasan UUD 1945, mengalami pergeseran tempat. Yakni, bergeser menjadi 

norma dalam Batang Tubuh UUD 1945, sebagaimana secara tegas dinyatakan di 

dalam Pasal 1 ayat (3). Sesuai dengan uraian pada penjelasan di atas, maka dapat 

                                                      
2
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ditemukan penafsiran mengenai unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh 

UUD 1945 yang menjadi beberapa bagian sebagai berikut 
6
:  

1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM); 

2) Pemisahan / pembagian kekuasaan; 

3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan  

4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 

 Dalam kaitan ini, Jimly juga merumuskan 12 prinsip pokok yang 

merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara hukum yang dapat disebut 

sebagai the rule of law, atau rechtsstaat, sebagai berikut
7
: 

1) Diakuinya supremasi hukum; 

2) Adanya persamaan dalam hukm; 

3) Berlakunya asas legalitas; 

4) Efektifitasnya pembatasan kekuasaan; 

5) Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan tehnis; 

6) Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak; 

7) Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara; 

8) Adanya mekanisme peradilan konstitusi; 

9) Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia; 

10) Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi; 

                                                      
6
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11) Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (walfare-rechstaat); 

12) Transparansi dan kontrol sosial. 

 Dilihat dari 12 prinsip yang tertera di atas dijelaskan bahwa salah satu 

unsur prinsip yang ada dalam negara hukum adalah negara yang berfungsi sebagai 

sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (walfare-rechstaat). Menurut 

Soebekti, hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan 

kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengertian mengabdi kepada tujuan 

negara itu adalah dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
8
 Dari 

pernyataan Soebekti tersebut itu dapat disimpulkan bahwa negara hukum 

tujuannya ialah memberikan kesejahteraan, sehingga muncullah konsep mengenai 

Welfare State (negara kesejahteraan/kemakmuran) itu sendiri.  

 Dalam konsep negara kesejahteraan/kemakmuran ini, negara dituntut 

untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah yang mencakup 

perkembangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. 

Perkembangan inilah yang memberikan legitimasi bagi negara untuk 

mengintervensi tatanan sosial dalam masyarakat. Negara justru perlu dan bahkan 

mengemban tugas untuk dapat intervensi dalam berbagai masalah sosial dan 

ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
9
 

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi ciri-ciri dari Walfare State (negara 

kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut
10

: 

                                                      
8
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9
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10
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1) Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinspiil 

lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada 

pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari 

organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;   

2) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, 

akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan 

kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, 

sehingga perencanaan (planning) merupakan alat yang penting dalam 

welfare state; 

3) Welfare state merupakan negara hukum materiil yang mementingkan 

keadilan sosial dan bukan persamaan formil; 

4) Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi 

dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam 

kebebasan penggunaannya; dan 

5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan 

semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena 

semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan 

budaya.   

 Dari segala penjelasan mengenai konsep dan unsur negara kesejahteraan di 

atas yang pada intinya menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera, maka 

dengan adannya pembangunan nasional yang didalamnya meliputi pembangunan 

di bidang hukum dan ekonomi dengan dukungan bidang-bidang lainnya, kiranya 

tujuannya adalah berorientasi kepada kesejahteraan umum. Hal tersebut diawali 
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dengan pemahaman mengenai semangat pembangunan nasional yang telah 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai pembangunan di bidang 

hukum dan pembangunan di bidang ekonomi
11

.  

 Perwujudan pembangunan di bidang hukum dan pembangunan ekonomi 

tersebut dilimpahkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1973 tentang 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Ketetapan MPR RI Nomor: 

II/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Ketetapan MPR 

RI Nomor: IV/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), 

Ketetapan MPR RI Nomor: II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN), Ketetapan MPR RI Nomor: II/MPR/1993 tentang Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN), dan Ketetapan MPR RI Nomor: II/MPR/1998 

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dari ketentuan-ketentuan 

ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang isinya 

memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan mengejar pertumbuhan ekonomi 

setinggi-tingginya dan bidang-bidang lain (sosial, politik, budaya, dan hukum), 

oleh karena itu maka hal yang lumrah apabila pembangunan hukum ditujukan 

guna memberi kemudahan kepada para pelaku ekonomi.
12

  

 Hukum HKI juga mendapatkan arahan dalam GBHN Tahun 1999 – 2004 

pada nomor 7, yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan yang 

                                                      
11

 Yohanes Suhardin, “Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan”, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No.3 Juli-September 2010, hal. 393 
12 Candra Irawan, Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi di Indonesia, (Bandung: CV Mandar 

Maju, 2013), hal. 63 
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mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas 

tanpa merugikan kepentingan nasional.
13

  

 Peraturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan 

perwujudan dari peran pemerintah sebagai eksekutif dalam memberi kebijakan 

bekerjasama dengan DPR dan MPR sebagai legislatif membuat suatu peraturan 

yang dapat membantu dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian terasa 

setelah Indonesia meratifikasi Konvensi WTO (World Trade Organization)/TRIPs 

Agreement sebagai salah satu lampirannya melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1994. Jika sebelumnya pengaturan HKI hanya tergantung dari hukum 

nasional dan berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara, kini pasca 

WTO/TRIPs Agreement maka pengaturan HKI berubah menjadi bersifat 

internasional.
14

 Maksud diratifkasinya dan diundangkannya peraturan HKI 

WTO/TRIPs Agreement tidak lain adalah untuk melindungi para pelaku penggiat 

ekonomi, karena HKI begitu erat perannya dengan kegiatan perekonomian. Inilah 

salah satu bentuk dari bertekuk lututnya hukum pada ekonomi, dan hukum 

dijadikan alat ekonomi (law as a tool of economic). 
15 

 Perwujudan permulaan adanya pengaturan Undang-Undang mengenai Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) terjadi saat pemerintah Indonesia ikut menyepakati 

TRIPs Agreement. Agreement tersebut berisi perjanjian-perjanjian internasional 

mengenai HKI, dimana perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia 

                                                      
13 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap 

WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan 

Nasional, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hal. 144 
14 Candra Irawan, Ibid  hal. 129-130 
15

 Candra Irawan, Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi di Indonesia, (Bandung: CV Mandar 

Maju, 2013), hal. 63 
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antara lain meliputi: Convention for the Protection of Industrial Property (Paris 

Convention) tahun 1883 yang direvisi tahun 1967 dan Convention Establishing 

the World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1967 diratifikasi 

dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997, Patent Cooperation Treaty 

(PCT) and Regulation Under the Patent Cooperation Treaty tahun 1970 yang 

direvisi tahun 1984 diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 

1997, Trade Mark Law Treaty tahun 1995 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 

17 Tahun 1997, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 

Works (Berne Convention) tahun 1886 dan direvisi terakhir tahun 1971 melalui 

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997, World Intellectual Property 

Organization Copyright Treaty (WCT) 1996 dengan Keputusan Presiden RI 

Nomor 19 Tahun 1997 dan WIPO Performance and Phonograms Treaty tahun 

1996 (WPPT) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004.
16

 dari 

uraian beberapa perjanjian internasional yang diratifikasi maka HKI meliputi 

beberapa elemen pokok yang dilindungi oleh TRIPs ada tujuh cabang, yaitu: 

a. Hak cipta (copyrights and related rights) 

b. Merek dagang (trade mark) 

c. Indikasi geografis (geographical indicators) 

d. Desain industri (industrial design) 

e. Paten (patent) 

f. Desain tata letak sirkuit terpadu (design of intergrated circuits) 

g. Informasi tertutup (protection of undisclosed information). 

                                                      
16 Candra Irawan, Op.Cit, hal. 2 
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 WIPO (World Intellectual Property Organization) yang merupakan 

sebuah lembaga internasional dibawah naungan PBB yang fokus pada HKI 

memberikan definisi HKI sebagai berikut
17

: 

“Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, 

literary and artistic works, and symbols, names, images, and design used 

in commerce.” 

 

Selanjutnya Venantia Sri Hadiarianti, mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual 

sebagai
18

: 

“Hak yang diberikan negara kepada intelektual yang menghasilkan karya 

di bidang kekayaan intelektual, yang mempunyai nilai komersil, baik 

langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait, 

sebagai penghargaan, pengakuan hak dan sarana perlindungan hukum” 

 

 Istilah Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri resmi digunakan setelah 

keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor 

M.03.PR07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara RI sesuai dengan surat Nomor 24/M/PAN/1/2000
19

. 

 Keuntungan untuk memberlakukan peraturan mengenai pelaksaan HKI itu 

sendiri akan berdampak bagi perkembangan perekonomian negara, menurut Eric 

H. Smith, pelaksanaan HKI yang baik tentunya akan memberikan dampak yang 

baik bagi sebuah negara. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya 

adalah
20

: 

                                                      
17 http://www.wipo.int/about-ip/en/ 
18 Venantia Sri Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual, Edisi Revisi, (Jakarta: 

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), hal. 6 
19

 Candra Irawan, Op.cit, hal. 44 
20 Khoirul Hidayah, Hukum HKI, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 11 
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a. HKI mempercepat pertumbuhan penanaman modal sebuah negara baik 

dalam negeri maupun luar negeri; 

b. HKI mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara. 

Pelaksanaan HKI yang baik tentunya akan berdampak cukup besar bagi 

pembangunan ekonomi negara yang dimana perwujudan dari negara kesejahteraan 

akan dapat tersampaikan, karena unsur dari negara kejahteraan itu sendiri ialah 

adanya percepatan ekonomi yang dilindungi dan dipayungi oleh hukum. 

 Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) begitu erat dengan dunia 

perdagangan baik dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Menurut Etty 

Susilowati (2010), masyarakat dunia harus berada pada global commitment untuk 

saling mengakui dan menghormati segala potensi intelektual yang dimiliki 

masing-masing negara.
21

 Seiring berkembangnya bisnis yang mencakup banyak 

aspek didalamnya terdapat karya-karya intelektual yang telah menunjukkan 

adanya dinamika baru terhadap potensialnya HKI sebagai hasil dari intelektualitas 

manusia. Hasil karya yang tercipta dari karya intelektual manusia memilki nilai 

daya ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hendaknya hal tersebut 

seharusnya mendapatkan perlindungan yang sangat memadai. Hal ini didasari 

adanya rasa keadilan untuk mendapatkan yang memang menjadi haknya guna 

mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi sebagai bentuk penghargaan dari hasil 

karya intelektualnya.
22

  

 Saat ini persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan munculnya 

arus globalisasi, sehingga para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya 

                                                      
21

 Menurut Etty Susilowati (2010) dalam Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum pada Merek yang 

terdaftar” Jurnal pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3, Desember 2011, hal. 174 
22

Nur Hidayati, Loc.cit 
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mengalami persaingan yang semakin ketat baik antara pengusaha domestik 

maupun dengan perusahaan asing yang semakin tak dapat dihindari. Fenomena 

persaingan tersebut memicu pelaku usaha untuk selalu berkembang dan 

menguasai pangsa pasar. Oleh karena itu para pelaku usaha mulai memberikan 

merek (brand) pada produk barang/jasa yang di jual.  

 Menurut Susanto A.B merek bukan hanya digunakan sebagai nama atau 

simbol pada objek barang/jasa tetapi digunakan juga untuk sarana promosi.
23

 

Tanpa adanya penggunaan merek para pelaku usaha tidak dapat mempromosikan 

barang atau jasanya kepada khalayak banyak secara maksimal sehingga 

masyarakat bisa dengan mudah membedakan mutu barang/jasa antara merek yang 

satu dengan lainnya. Selain itu, merek juga dapat mencegah pihak lainnya untuk 

berbuat curang dalam melakukan persaingan yang tidak sehat. Meskipun 

persaingan dalam dunia usaha merupakan hal biasa, namun merek dapat 

mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang sedang 

melakukan kegiatan usaha.
24

 Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 

memiliki begitu banyak kepentingan dalam melindungi merek terutama  dalam 

menghadapi pasar global. Akibat persaingan usaha yang begitu kompetitif dan 

ketat, para pelaku usaha diharuskan untuk melindungi merek mereka dengan cara 

mendaftarkannya sehingga mendapatkan perlindungan hukum terhadap 

pelanggaran merek yang dapat merugikan para pelaku usaha.
25

  

                                                      
23 Menurut Susanto A.B (2008) dalam Venantia Sri Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya 

Intelektual, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), hal. 

51 
24

 Venantia Sri Hadiarianti, Ibid, hal. 51-52 
25

 Khoirul Hidayah, Hukum HKI, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 53 
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 Perlindungan merek harus diakui begitu penting. Merek bukan hanya 

sebagai harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi bagi pemilik merek, tetapi 

merek juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen agar tidak 

tertipu dengan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan apabila 

merek yang mereka anggap berkualitas, lalu diproduksi oleh pihak lain dengan 

kualitas rendah. Hal ini dapat berdampak menurunkan reputasi perusahaan.
26

 

 Membicarakan soal merek tidak terlepas dari konsep hak atas merek yang 

merupakan salah satu objek dari kekayaan intelektual. Secara normatif, diatur 

adanya sistem pendaftaran merek guna mendapatkan sertifikat merek yang begitu 

amat penting. Hak atas merek akan diberikan kepada pemilik merek yang 

mereknya sudah didaftarkan menurut Undang-Undang yang berlaku dengan bukti 

adanya sertifikat.
27

 Pengertian hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus 

(exclusive) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan 

sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk 

menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa 

konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme permintaan 

pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak 

merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik 

merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, 

maka merek tersebut tidak akan dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) yang 

                                                      
26

 Ibid hal. 54 
27

 Venantia Sri Hadiarianti, Op.Cit, hal. 52 
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mensyaratkan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilakukan oleh pemilik merek agar hak mereknya dilindungi oleh negara.
28

  

 Konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk 

objek kekayaan intelektual di bidang industri. Merek, sebagai hak milik yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan 

karsa, yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, 

waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunya nilai. Nilai 

ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan 

(property). Dengan konsep kekayaan, maka HKI perlu diberi perlindungan hukum 

dan hak. Oleh pemilik hak itu, merek perlu dipertahankan eksistensinya terhadap 

siapa saja yang ingin menggunakannya tanpa ijin. Merek tanpa sertifikat 

pendaftaran tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang HKI.
29

 

 Suatu merek yang sudah terdaftar dan bersertifikat dilindungi selama 10 

tahun dan berlaku surut sejak tenggal penerimaan pendaftaran merek. Waktu ini 

dapat diperpanjang lagi atas permohonan pemilik selama waktu yang sama selama 

merek tetap digunakan dalam dunia bisnis. Permohonan pendaftaran dan 

perpanjangannya harus dilakukan pemiliknya agar mereknya dilindungi oleh 

negara. Apabila tidak didaftarakan maka konsekuensinya merek tersebut tidak 

memiliki hak monopoli sehingga dapat digunakan oleh setiap orang. Orang lain 

dapat menggunakannya tanpa seizin pemiliknya, sebab merek tersebut masih 

menjadi milik umum (public domain). Untuk menjadi milik pribadi (private 

domain), maka pemiliknya harus mendaftarkannya pada Kantor Direktorat 

                                                      
28

 Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek” Jurnal Media 

Hukum, Volume 18 No.2, Desember 2011, hal. 177 
29

 Venantia Sri Hadiarianti, Op.Cit, hal. 55-56 
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Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal 

ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek (UU Merek) yang mensyaratkan bahwa pendaftaran merek 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar hak 

mereknya dilindungi oleh negara.
30

  

 Salah satu sengketa dibidang merek yang terjadi di Indonesia yang penulis 

gunakan sebagai bahan penelitian adalah sengketa antara merek “WAXX” oleh 

pemilik asing yang sesungguhnya namun belum terdaftar dengan merek “WAXX” 

yang sudah terdaftar di Dirjen HKI. Persengketaan ini berawal  dari adanya 

gugatan Laurent Boulet sebagai Penggugat yang merupakan warga negara asing 

yaitu warga negara Perancis merupakan pemilik merek “WAXX” yang telah di 

daftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France terhadap Barth 

Nicolas Claude M.M. sebagai Tergugat yang merupakan pemilik merek 

“WAXX” yang sudah terdaftar di Dirjen HKI dan Pemerintah Republik 

Indonesia cq Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat 

Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek sebagai Turut 

Tergugat, sengketa ini digugat di Pengadilan Niaga Surabaya.  

 Dalam gugatannya Laurent Boulet sebagai Pengugat menyatakan bahwa ia 

ingin memperluas usahanya dengan menggunakan merek “WAXX” melalui 

penanaman modal/investasi asing di Indonesia. Hal itu ternyata terhalangi, karena 

dalam Daftar Umum Merek di Kantor Dirjen HKI telah terdaftar merek “WAXX” 

milik Barth Nicolas Claude M.M. sebagai Tergugat dengan nomor Pendaftaran 

                                                      
30

 Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek” Jurnal Media 

Hukum, Volume 18 No.2, Desember 2011, hal. 177 
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IDM 000157656, tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat untuk melindungi 

barang-barang yang termasuk dalam kelas 25, yaitu: Pakaian, Alas Kaki, Tutup 

Kepala. Pengugat merasa dirinya adalah pemilik merek terdaftar “WAXX” yang 

telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France, dengan 

no Pendaftaran: 063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25 yang lebih dulu 

terfdatar daripada milik Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa merek 

terdaftar “WAXX” di Indonesia tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran, dan 

bahwa ternyata juga tidak ada produksi yang dibuktikan dengan adanya katalog 

barang yang menggunakan merek “WAXX” tersebut selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran 

atau pemakaian terakhir. Oleh karena itu, apabila merek tidak digunakan dalam 

perdagangan barang dan/atau jasa, maka merek terdaftar tersebut dapat 

dihapuskan dari Daftar Umum Merek katas prakarsa Direktorat Jendral Hak 

kekayaan Intelektual atau berdasarkan gugatan Pihak ketiga yang berkepentingan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2), huruf a jo Pasal 63, Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai 

pihak ketiga yang memiliki itikad baik dan kepentingan untuk menggunakan 

merek “WAXX” tersebut yaitu sabagai pemegang dan pemilik Merek “WAXX” 

yang telah terdaftar di Negara Prancis berdasarkan Hukum negara tersebut dan 

oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran 

merek terhadap merek “WAXX” dibawah nomor Pendaftaran IDM 000157656, 

tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat yang telah tidak digunakan selama 3 



 16 

(tiga) tahun berturt-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Oleh 

karena itu, seyogyanya merek “WAXX” tersebut dapat dinyatakan di hapus 

dengan segala akibat hukumnya. Setelah melalui proses peradilan makan dengan 

mempertimbangkan Eksepsi dan Keterangan Saksi dari para pihak, maka Hakim 

memutuskan untuk menerima eksepsi Turut Tergugat dan yang pada intinya 

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan keputusan Hakim ini 

tertuang dalam putusan perkara Nomor 04/HKI.MEREK/2015/PN.NIAGA.Sby 

tertanggal 7 Oktober 2015. 

  Merasa tidak puas dengan putusan hakim di Pengadilan Niagar di 

Pengadilan Negeri Surabaya membuat Penggugat lalu mengajukan upaya hukum 

Kasasi. Setelah berlangsung proses peradilan, Hakim berpendapat bahwa tidak 

terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan merek miliknya kepada 

Dirjen HAKI. Dengan demikian, menurut hukum Pemohon Kasasi belum bisa 

dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan dalam 

perkara sehingga Hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi Laurent Boulet. Keputusan Hakim ini tertuang dalam putusan 

Mahkamah Agung perkara Nomor 272 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 18 Juli 

2016. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hulum tetap 

tersebut maka dapat di pastikan bahwa Barth Nicolas Claude M.M dianggap 

sebagai pemilik hak atas merek “WAXX” yang sah, yakni sebagai pihak yang 

telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu atau pendaftar pertama hak atas 

merek (first to file) mendahului pihak lainnya yang ingin mendaftarkan merek 

yang sama di Dirjen HKI. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 
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untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENDAFTAR PERTAMA 

HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/Pdt.Sus-HKI/2016)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana perlindungan hukum hak atas merek bagi pendaftar pertama 

(first to file) menurut ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek? 

2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap permohonan penghapusan hak atas 

merek oleh pihak asing selaku pemilik merek yang sesungguhnya? 

(Analisis Putusan Nomor 272 K/Pdt.Sus-HKI/2016) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan yang 

ingin di capai dari penulisan penelitian penulis ialah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan memahami serta memberikan informasi kepada 

pembaca mengenai perlindungan hukum hak atas merek bagi pendaftar 

pertama (first to file) menurut ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek. 
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2) Untuk mengetahui dan memahami hasil analisis dari tinjauan yuridis 

terhadap permohonan penghapusan hak atas merek oleh pihak asing 

pemilik merek yang sesungguhnya (Analisis Putusan Nomor 272 

K/Pdt.Sus-HKI/2016). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penulisan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan konstribusi terhadap pengetahuan mengenai pemikiran 

ilmu hukum khususnya kosentrasi Hukum Bisnis. 

b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi informasi 

tentang kepastian hukum mengenai pengaturan merek di Indonesia. 

c. Menambah refrensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan 

datang. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi bagi para pihak terkait 

dengan permasalahan hukum mengenai merek di Indonesia. 

b. Dapat dijadikan sebagai rujukan masalah oleh para pihak dalam 

memecahkan persoalan yuridis terkait merek di Indonesia. 
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c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan 

hak atas merek yang telah terdaftar agar mendapatkan perlindungan 

hukum dari pemerintah Indonesia. 

d. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk mendapat gelar strata satu 

(S1) di Universitas Pelita Harapan Karawaci.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Demi memahami pembahasan dengan mudah dan untuk memberi 

gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan 

penelitian hukum, maka penulis akan memuat uraian dan penjelasan secara 

singkat dan sistematis terkait kelesuruhan isi dari penelitian ini dari bab pertama 

sampai bab terakhir, adapun sistemtika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk ke dalam 

pokok permasalahan yang akan di bahas melalui lima bagian yang 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Isi dari bab tinjauan pustaka akan terbagi menjadi landasan teori 

dan landasan konseptual yang menjelaskan teori secara umum dan 

menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan merek 

menurut hukum yang berlaku di Indonesia 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, data/bahan penelitian, serta 

teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS  

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini akan dibahas secara 

mendalam implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 

K/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai sengketa antara merek “WAXX” 

milik Warga Negara Asing dengan merek “WAXX” milik Warga 

Negara Indonesia terhadap perkembangan hukum merek dewasa 

ini yang penulis dapatkan selama penelitian dilakukan dan hasil 

dari penelitian penulis itu sendiri. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup ini akan dirumuskan kesimpulan dan saran yang 

relevan, kesimpulan didapatkan pada isi dan hasil pembahasan bab-

bab sebelumnya secara keseluruhan. selanjutnya juga akan 

diberikan saran yang berkaitan dengan implikasi Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt.Sus-HKI/2016 terhadap 

Merek di Indonesia. 

 

 

 




