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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

        Secara harafiah, pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI 

adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan 

oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk 

mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam 

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam  pengadilan, 

atau vonis. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan 

bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan 

teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.1 Sementara itu, Hukum Indonesia 

adalah hukum yang sedang berlaku pada waktu ini di wilayah Indonesia. Hukum 

Indonesia ini biasa disebut Hukum Positif Indonesia atau hukum positif saja yang 

dalam Bahasa latinnya disebut ius constitutum. 

     Secara teoritik, hukum itu sendiri memiliki objek serta subjeknya. Subyek 

hukumnya adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang 

bermukim di Indonesia, serta badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum 

Indonesia. Obyek hukumnya ialah setiap benda yang berada di wilayah Indonesia, 

baik bergerak maupun tidak bergerak dan berwujud maupun yang tidak berwujud 2 

																																																								
1 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm 343. 
	
2 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu(Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003) hlm 61 
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         Dalam referensi akademik dijelaskan bahwa, Negara berasal dari kata staat 

(Belanda), etat (Perancis), dan state (Inggris) yang dalam bahasa latin sama-sama 

berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat tegak dan tetap. Selaras dengan itu definisi 

negara itu sendiri diartikan sebagai suatu wilayah yang didiami oleh suatu penduduk 

secara tetap dan mempunyai sistem pemerintahan. 

John locke di dalam bukunya “Dua Tulisan Tentang Pemerintahan” mengatakan 

bahwa negara memiliki pengaruh yang sangat besar di berbagai belahan dunia. tujuan 

berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang melainkan 

untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan 

perjanjian tersebut. Hak milik yang dimaksud disini bukan hanya berupa tanah milik 

melainkan kehidupan dan kebebasan. Oleh karena itu kewajiban utama negara adalah 

untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga negara. 

Menurut sejarah, tipe-tipe pokok negara terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu: 3 

1) Tipe Negara Timur Purba/Kuno 

2) Tipe Negara Yunani Purba/Kuno 

3) Tipe Negara Romawi Purba/Kuno 

4) Tipe Negara Abad Pertengahan 

5) Tipe Negara Hukum 

 

																																																								
3	https://www.academia.edu/4713298/PERKEMBANGAN_TIPE-TIPE_NEGARA?auto=download 
diakses pada tanggal 26 februari 2018 pukul 14.43	
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Sehubungan dengan ulasan diatas maka, dapat  dirumuskan bahwa Negara Hukum adalah 

Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang 

bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Sesuai dengan bunyi 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara RI, ditegaskan secara konstitusional 

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hal ini mengartikan bahwa setiap 

aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kepemerintahan, dan bernegara harus didasari 

oleh suatu hukum. Lebih lanjut pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang sama 

dihadapan hukum”4. Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, 

maka tujuan utama hukum di Negara Indonesia  adalah kepastian. Kepastian hukum akan 

menjadi lebih mudah untuk diraih apabila segala tingkah laku masyarakatnya diatur oleh 

suatu produk hukum tertulis yang tersusun secara sistematis. Dalam kaitan ini, upaya 

Negara Indonesia untuk memberi pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi 

seluruh masyarakatnya adalah dengan membuat hukum tertulis dalam bentuk Undang-

Undang yang mengatur berbagai macam tingkah laku masyarakatnya. 

        Dari catatan sejarah tertulis bahwa gagasan tentang  Negara hukum sifatnya masih  

samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Gagasan itu kemudian 

muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep 

rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang mengatakan bahwa konsep negara hukum 

terdiri atas 4 unsur yaitu: 

a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia 

																																																								
4 Undang-Undang Dasar 1945 
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b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan 

A.V Dacey juga mengemukakan 3 ciri penting negara hukum yang dikenal dengan 

the rule of law yaitu:5 

a. Supermasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, 

sehingga seseorang  hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 

b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun 

pejabat pemerintah. 

c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan 

pengadilan. 

        Selanjutnya, Scheltema mengemukakan tentang unsur serta asas negara hukum 

yang telah diringkas dan dijelaskan lebih lanjut oleh Arief Sidharta yaitu:6 

1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar 

dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). 

2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin 

bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk 

mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika 

kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “Predictable”.  

																																																								
5 Winarno,Kewarganegaraan Indonesia dari sosiologis menuju yuridis (Bandung:Alfabeta,2009) hlm 8 
6 B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum dalam Jentera (Jurnal Hukum) 
(Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan,2004), hlm.124-125.  
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3) Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam 

Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok 

orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di 

dalam prinsip ini, terkandung: 

a. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum 

dan pemerintahan, dan 

b. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi 

semua warga Negara. 

4) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-

tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui 

beberapa prinsip, yaitu: 

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu 

yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang 

diselenggarakan secara berkala. 

b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggung-

jawaban oleh badan perwakilan rakyat. 

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan politik dan mengontrol pemerintah. 

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian 

rasional oleh semua pihak. 
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e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat. 

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi. 

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 

memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. 

 

5) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara 

yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut: 

a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak; 

b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang 

bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan 

perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; 

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, 

memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, 

pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. 

         Dari segi kebijakan Pembangunan Nasional di Indonesia adalah paradigma 

pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan 

Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.7 

																																																								
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_nasional_Indonesia diakses pada tanggal 24 februari 2018 
pukul 16.32 
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         Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 

makmur yang merata meterial dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI 

yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perhidupan 

bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia 

yang merdeka, bersahabat, dan damai. 

          Tujuan pembangunan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 

merupakan tujuan pembangunan yang bersifat kuantitatif, normatif, dan formal. 

Sedangkan tujuan pembangunan nasional dalam bentuk pragmatis, kualitatif atau 

kenyataan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen, yaitu : 

1) Kemakmuran di bidang material. Maksud dari komponen ini pada dasarnya 

adalah  tercukupi nya kebutuhan pangan, sandang, dan papan untuk setiap 

masyarakat. 

2) Kesejateraan mental. Maksud dari komponen ini adalah dengan tidak adanya 

pembatasan dalam berpikir, mengutamakan pendapat atau tidak ada tekanan-

tekanan yang mengurangi kebebasan berpikir setiap orang. 

3) Ketentraman fisik dan rohaniah. 

4) Kehormatan harkat dan martabat. Maksud dari komponen ini adalah pengakuan 

atas tinggi nya harkat dan martabat seseorang sehingga tidak ada satu orang pun 

yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. 

5) Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial, Maksud dari komponen ini adalah 

kesenjangan antara kelompok yang kurang mampu dan yang mampu yang bisa 

dihilangkan agar tidak ada pemisah antara si kaya dan si miskin. 
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          Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa 

dilandasi perencanaan yang secara konkret merumuskan tujuan dan arah umum 

pembangunan serta langkah-langkah pokok yang akan diambil untuk kurun waktu 

tertentu, apa dan bagaimana yang akan dibangun, disertai perhitungan yang realistis 

tentang sumber-sumber pembiayaannya. Selain itu juga harus didasarkan atas suatu teori 

yang mantap, serta dengan mempertimbangkan prioritas nilai yang dianut, potensi-

potensi serta keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

         Sejalan dengan itu, makna dari Pembangunan Nasional itu sendiri adalah untuk 

pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang 

tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional tersebut salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan 

pembangunan di bidang ekonomi. 

          Secara teoritis, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan 

total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk 

dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan 

pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Menurut Adam Smith, 

pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan 

kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan 

kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam 

negeri. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila tingkat 
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kesejahteraan masyarakat semakin baik. Dengan kata lain tujuan dari pembangunan 

ekonomi adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran 

hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang 

meliputi:8 

a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti 

makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan 

b. Peningkatan tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan 

atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan 

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan 

bangsa 

            Harus diakui bahwa perencanaan pembangunan ekonomi nasional pertama kali 

mulai dipraktekkan di Rusia pada tahun 1928. Negara-Negara Barat semula sungkan 

karena pengertian perencanaan mereka kaitkan dengan ideologi komunis. Akan tetapi, 

sejak Perang Dunia II semua negara maju juga mulai menerapkan prinsip-prinsip 

perencanaan ekonomi, dengan teknik perencanaan yang semakin canggih dan ilmiah. Di 

Indonesia, tugas menyusun rencana pembangunan ekonomi nasional merupakan 

tanggung jawab Presiden. Dalam Pelaksanaannya dibentuklah Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 

           Beberapa pembangunan nasional yang dilakukan oleh Presiden tentu berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Fokus dan program kerja pun pasti ada bentuknya 

masing-masing namun tujuannya pasti sama untuk membuka potensi ekonomi Indonesia. 

																																																								
8 Michael P.Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Erlangga,2006) hlm 10 
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Seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal-hal yang telah 

dibuat oleh Presiden SBY adalah:9 

a. Di tahun 2011, Pemerintahan telah melakukan pembangunan yang dikemas dalam 

MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di 

Indonesia). Pada tahun yang sama, perekonomian meningkat mencapai 6,23%. 

b. Infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, Pemerintahan SBY 

menyelesaikan jalan nasional sepanjang 3.942 km dan jalan strategis nasional 

sepanjang 11.577 km yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah 

Lintas selatan Jatim, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua. 

Pembangunan jalan tol diantaranya tol Bali Mandara, Semarang-Solo, Kanci-

Pejagan, dan Surabaya-Mojokerto. 

c. Pembangunan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat) di 10.066 desa dan Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di 2.305 

kelurahan 

Pada masa pemerintahan Jokowi selama 3 tahun ini pembangunan yang telah dilakukan 

adalah:10 

a. Jokowi menetapkan 270 program strategis nasional dan 37 program 

prioritas (sesuai dengan Perpres No.58 Tahun 2017) 

																																																								
9 https://news.detik.com/berita/2723302/pd-sby-berhasil-bangun-infrastruktur-nasional-dan-ekonomi-
rakyat diakses pada tanggal 25 februari 2018 pukul 19.11 
10 https://www.kompasiana.com/cerahberbangsa/59ddd9f488fc8d3c702c4b52/tiga-tahun-pemerintahan-
jokowi-dan-capaian-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia diakses pada tanggal 25 februari pukul 
19.26	
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b. Telah selesai dibangun 7 bendungan diantaranya adalah Bendungan 

Jatigede, Titan, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, dan Teritip 

c. Pembangunan 265.000 hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 1,05 

juta hektar jaringan irigasi 

         Selain kesejahteraan rakyat, faktor keberhasilan ekonomi juga dapat dilihat dari 

tingkat laju pertumbuhan ekonominya. Menurut Mankiw, pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu indikator penting disamping indikator lainnya seperti angka 

kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

seperti yang diharapkan, diperlukan beberapa komponen diantaranya adalah 

perdagangan11. Perdagangan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu 

tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang 

berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Pengertian perdagangan dalam 

Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk 

dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, 

atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Menurut sifatnya, perdagangan dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Perdagangan Nasional: yaitu apabila penjual dan pembeli dalam 

wilayah Negara yang sama. 

2. Perdagangan Internasional: yaitu apabila penjual dan pembeli 

bertempat tinggal di wilayah Negara yang berlainan. 

																																																								
11 Gregory Mankiw,Teori Makroekonomi:Terjemahan (Jakarta:Erlangga,2003) hal 167 
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          Dalam dunia perdagangan, banyak sekali komponen-komponen yang mendukung 

agar kegiatan ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu komponen tersebut 

dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual, 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO 

(Agreement Establishing The World Trade Organization) menjelaskan Intellectual 

Property Right sebagai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual 

manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi 

manusia (human right). Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, Hak Kekayaan 

Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu: 

1) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum 

2) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan 

intelektual, dan 

3) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.12 

        Ada beberapa jenis benda yang merupakan objek hukum seperti yang telah 

disebutkan di awal, Diantaranya adalah “benda bergerak” yaitu setiap benda yang sifatnya 

dapat dipindah-pindahkan tempatnya, seperti meja, kursi, radio dan sebagainya, lalu 

“benda tidak bergerak” atau benda tetap dimana setiap benda yang sifatnya tidak dapat 

dipindahkan tempatnya, seperti misalnya tanah dan “benda tidak berwujud” dimana setiap 

benda yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia, seperti hak, diantaranya adalah 

hak asasi manusia, berbagai hak kebendaan, seperti hak milik atas tanah, atas kendaraan 

																																																								
12 Tomi Suryo Utomo, “Hak Kekayaan Intelektual di Era Global”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 
2 
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dan seterusnya, hak perorangan seperti hak tagihan hutang, hak tagihan uang sewa dan 

seterusnya dan berbagai hak cipta, seperti hak cipta di bidang industri dan perdagangan 

serta hak cipta di bidang seni dan sastra, dalam lingkup hak-hak intelektual. 

         Perlindungan HKI merupakan isu penting bahkan sampai dunia internasional 

karena dianggap penting untuk melindungi hasil dari kreatifitas manusia. Karena itu, 

dibentuklah World Intellectual Property Organization (WIPO). 

        Pada dasarnya hukum memiliki konsep serta perlindungan. bentuk perlindungan itu 

sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

a) Perlindungan hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku 

usaha dalam melakukan kewajibannya. 

b) Perlindungan hukum Represif 

Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung 

jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran13 

Apabila ditelaah kembali objek hukum diatas, ada yang disebutkan sebagai benda yang 

tidak berwujud yang di dalamnya termasuk pemikiran-pemikiran manusia yang mampu 

																																																								
13 Musrihah, Dasar dan Teori Hukum (Bandung: PT Grafika Persada, 2000) hlm 30 
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menciptakan suatu karya baik untuk industri, perdangangan, maupun bidang seni dan 

sastra. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Salah satu 

fungsi hukum adalah juga untuk melindungi hak kekayaan intelektual tersebut. Secara 

umum di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas 2 kategori yaitu: 

1) Hak Cipta : Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan 14 

2) Hak Kekayaan Industri  

a. Paten 

b. Merek; 

c. Desain Industri;  

d. Indikasi geografis; 

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  

f. Informasi Rahasia termasuk Rahasia dagang dan data Test; 

g. Varietas Tanaman Baru. 

          Selanjutnya, salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri yang tidak asing 

untuk didengar adalah Hak atas Merek. Merek merupakan suatu tanda yang mampu 

membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Merek dapat diartikan sebagai 

hasil dari pemikiran dan karya kecerdasan manusia yang berbentuk penemuan-penemuan, 

atau ide-ide yang ditunangkan dalam bentuk barang atau jasa, Oleh sebab itu, merek dapat 

																																																								
14 Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta 
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dikatakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat menembus segala 

batas antara negara.15 Karena merek merupakan suatu kekayaan yang memiliki harga dan 

pengaruh di dalam dunia ekonomi, maka dari itu ada perlindungan yang diberikan oleh 

hukum mengenai merek. 

     Secara singkat, sejarah tentang pengaturan merek di Indonesia dapat dibedakan ke 

dalam tiga periode yaitu: 

1. Pada masa Penjajahan Belanda. Pada masa ini peraturan yang mengatur tentang 

merek adalah Reglement Industrieele Eigendom atau Reglemen tentang Hak 

Perindustrian pada tahun 1912. Peraturan ini juga berlaku di Netherlands dan 

penyusunannya mengikuti sistem Undang undang Merek Belanda dan 

diterapkannya asas konkordansi yang artinya juga berlaku di setiap negara jajahan 

Belanda.16 

2. Pada masa sebelum berlakunya TRIP’s Agreements. Pada masa ini, Undang-

undang Merek yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 

Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UUM 1961) yang 

diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 

November 1961.Undang-undang ini menggantikan peraturan tentang Merek yang 

sebelumnya berlaku, yaitu Reglement Industrieele Eigendom atau Reglemen 

tentang Hak Perindustrian pada tahun 1912. Tujuan dari lahirnya UU ini adalah 

																																																								
15 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, 
TRIPs), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 5-6. 
	
16 Rachmadi Usman,Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di 
Indonesia (Bandung:Alumni,2003), hlm. 306 
 



	 16	

untuk melindungi masyarakat dari tiruan barang yang memakai merek yang sudah 

dikenal sebagai merek barang yang bermutu baik. Sistem yang digunakan oleh 

Undang undang ini adalah sistem deklaratif, yaitu siapapun yang pertama kali 

menggunakan merek di wilayah Indonesia, dianggap sebagai pemilik yang 

memiliki hak atas merek tersebut. Dalam hal ini, pendaftaran bukan berarti telah 

diberikannya hak atas suatu merek.17 Salah satu perbedaan UU ini dengan 

Reglement Industrieele Eigendom adalah masa berlaku perlindungan merek disini 

adalah 20 tahun sedangkan dalam UU sebelumnya adalah 10 tahun. Selanjutnya, 

UU ini telah dapat bertahan selama 31 tahun dan kemudian digantikan dengan 

Undang Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek atau (UUM 1992) alasan 

UUM 1961 dicabut dikarenakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan 

keadaan dan perkembangan masyarakat sehingga diperlukannya perubahan. 

3. Setelah Pasca TRIPs Agreement. Indonesia menjadi anggota WTO melalui 

ratifikasi Agreement Estabishing the WTO dengan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1994, Indonesia secara sah ikut dalam Persetujuan TRIPs. Akibatnya, 

Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan 

perundang-undangan termasuk Merek dengan persetujuan internasional tersebut. 

Pada tahun 1997 dilakukan beberapa perubahan terhadap UUM 1992, termasuk 

di dalamnya penambahan tentang perlindungan terhadap indikasi geografis dan 

juga indikasi asal. Setelah berlaku selama empat tahun, UUM 1997 digantikan 

oleh Undang undang Republik Indonesia No.15 tahun 2001 tentang Merek 

																																																								
17 Ibid, 
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(selanjutnya disebut UUM 2001). Perubahan ini selain dimaksudkan untuk 

mengantisipasi perkembangan teknologi, juga dimaksudkan untuk menampung 

beberapa aspek atau ketentuan dalam Persetujuan TRIPs yang belum ditampung 

dalam UUM 1997. Perbedaan yang paling menonjol adalah pada proses 

penyelesaian permohonan. 

                Perlu ditegaskan bahwa perlindungan tentang merek sebagaimana diatur dalam 

Undang UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek masih mengandung beberapa kelemahan. 

Oleh karena itu, pada tahun 2016, dibuat sejumlah perubahan dalam hukum merek di 

Indonesia yang terealisasikan ke dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Di dalam UU ini pada dasarnya sama hanya ada beberapa 

penambahan dan perubahan khususnya untuk pengajuan gugatan bagi pemilik merek 

terkenal apabila terjadi pelanggaran merek. 

        Perdefinisian UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur mengenai jenis-

jenis merek, yang meliputi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. 

1) Merek Dagang (Trademark) adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 

2) Merek Jasa (Service Mark) adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya 

3) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan 

karakteristik yang sama untuk diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 
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hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya 

           Harus diakui, Merek merupakan sebuah keunggulan kompetitif serta keunggulan 

komparatif untuk bersaing di pasar global.18 Merek dapat dikatakan sebagai suatu sarana 

persaingan antara perusahaan yang satu dengan lainnya. Ketika suatu merek diciptakan 

dengan daya kreasi yang tinggi, unik, serta menarik perhatian masyarakat pasti akan 

membantu perkembangan produk tersebut. Oleh karena itu sering sekali terjadi 

persaingan tidak sehat yang dapat berwujud peniruan, pemalsuan produk yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Dengan demikian, hukum 

disini menyediakan perlindungan bagi para pemilik merek untuk mendaftarkan merek 

nya agar tidak ditiru dan terjaga di asli-an nya dan juga media untuk menyelesaikan suatu 

perkara apabila pada akhirnya tetap terjadi peniruan atau pun hal-hal lain yang dapat 

mengganggu keberadaan merek tersebut. 

Dalam praktek, terdapat bentuk-bentuk pelanggaran merek diantaranya: 

1. Pembajakan merek, terjadi ketika suatu merek (biasanya merek terkenal 

asing), yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak 

berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak 

oleh Kantor Merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang 

sudah terdaftar sebelumnya. 

																																																								
18 OK. Sadikin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right, cet. 4, Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2004,  hlm. 4 
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2. Pemalsuan merek, terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan 

kualitas lebih rendah ditempeli dengan merek terkenal. Pemalsuan merek 

dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak 

hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga 

merusak reputasi dari pengusaha pemilik merek yang dipalsu itu. 

3. Peniruan label dan kemasan produk, mirip dengan pemalsuan merek. Adapun 

yang menjadi pembeda pada pemalsuan label atau kemasan produk yang 

digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label 

yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya 

sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada 

pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha 

mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan 

produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga 

dapat menyebabkan kebingungan masyarakat.19 

Sesuai dengan uraisan diatas, selanjutnya dapat diulas beberapa contoh kasus perkara 

merek yang terjadi di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kasus IKEA. Perkara antara Inter IKEA Sistem yang merupakan perusahaan dari 

Swedia melawan IKEA milik lokal. Dalam Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-

HKI/2015, majelis hakim memenangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari 

Surabaya. Hakim menyatakan bahwa majelis hakim dalam pengadilan tingkat 

																																																								
19	Iswi Haryani,Prosedur Mengurus HAKI yang benar,(Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2010), hlm 119-
120	
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pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut didasarkan pada 

pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek (yang berlaku saat itu), dimana merek yang tidak digunakan 

oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar 

Umum Merek, Hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa 

sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas 

barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing telah tidak 

digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang 

tersebut terdaftar pada Direktorat Merek. 

2. Kasus pemalsuan merek Prada oleh perusahaan Indonesia. Prada SA mengajukan 

gugatan pembatalan merek terhadap perusahaan lokal PT Manggala Putra 

Perkasa. Perusahaan fesyen asal Italia tersebut mengajukan gugatan pembatalan 

merek dengan nama yang sama melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

Penggugat mendaftarkan gugatannya diwakili oleh kuasa hukum dari kantor 

hukum Hadiputranto, Hadinoto, & Partners. Dalam berkas gugatan, Prada 

menjelaskan merek yang didaftarkan PT Manggala Putra Perkasa (MPP) melalui 

Direktorat Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan miliknya. 

"Persamaan tersebut salah satunya, yakni pada unsur yang membentuk kata dari 

susunan huruf P-R-A-D-A,".Persamaan susunan kata tersebut, lanjutnya, 

menimbulkan bunyi ucapan yang sama. Adapun, Direktorat Merek menjadi Turut 

Tergugat dalam perkara tersebut. Pihak Penggugat juga menyinggung mengenai 

persamaan jenis barang yang didaftarkan menggunakan nama Prada. MPP 
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mendaftarkan merek Prada di Kelas 18 dan 25, dengan Nomor Pendaftaran IDM 

000027787, IDM 000020599, IDM 000207496, IDM 000207495, IDM 

000025357, dan IDM 000247223 Kelas 18 melindungi segala macam aksesoris, 

yaitu kulit imitasi, tas, dompet, koper, payung, dan peralatan kuda dari kulit. 

Adapun, Kelas 25 untuk melindungi segala macam produk pakaian jadi. Selain 

itu, Prada juga menyatakan pendaftaran merek Prada oleh MPP didasari dengan 

iktikad tidak baik atau menjiplak merek miliknya. Pendaftaran merek oleh 

Tergugat tersebut diklaim bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya tanpa harus mengeluarkan biaya promosi. Penggugat mengklaim Prada 

miliknya merupakan merek terkenal. Merek tersebut dinilai telah didaftarkan dan 

dipergunakan jauh sebelum merek Prada milik MPP didaftarkan melalui otoritas 

merek Indonesia. Dalam petitum gugatannya, Prada meminta kepada majelis 

hakim untuk menyatakan merek Prada milik penggugat sebagai merek terkenal 

dan menyatakan pendaftaran merek Prada milik Tergugat batal demi hukum. 

Perkara tersebut terdaftar dengan No. 3/HKI/Merek/2016/PN.Jkt.Pst. 

        Berdasarkan uraian diatas, dirasa penting untuk melakukan suatu penelitian yang 

lebih dalam dengan mengaitkan kasus pelanggaran merek dengan Nomor Putusan 57 

PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dimana GS Yuasa Corporation sebagai Pemohon Peninjauan 

Kembali yang dahulu nya adalah Pemohon Kasasi/Penggugat melawan Lusy Darmawati 

Waluyo dan Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Cq.Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai 

Para Termohon Peninjuan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat. 
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Dalam gugatan dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak 

merek atas pendaftaran: 

a) Nomor Registrasi : IDM000131477 

b) Kelas : 09 

c) Jenis barang: segala macam accu, baterai,baterai kering,baterai basah, dan sel-sel 

accu 

Dengan merek milik penggugat yaitu: 

a) Nomor Registrasi: IDM00000000488 

b) Kelas:09 

c) Jenis Barang: Jenis barang accu 

Kedua merek tersebut secara hukum sudah di daftarkan dan sudah terkenal kurang lebih 

sejak 30 tahun  yang lalu yang dimana dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atas 

penulisan merek serta produk yang diperdagangkan. Perkara ini sebelumnya telah digugat 

pada tahun 1986-1988 dan tidak dapat diterima lalu digugat lagi pada tahun 2006-2007. 

Selanjutnya, perkara ini kembali digugat pada tahun 2014 sampai pada peninjauan 

kembali di tahun 2017 dengan putusan hakim yang memutus dengan menerapkan asas 

nebis in idem. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dipilih judul, “Tinjauan 

Yuridis terhadap Perlindungan Merek dan Penerapan asas nebis in idem 

berdasarkan Putusan No.57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dalam perkara 

gugatan pembatalan merek? 

2. Bagaimana  asas ne bis in idem diterapkan dalam gugatan pembatalan merek yang 

berkelanjutan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis  bagaimana kriteria merek yang dapat ditolak 

dan bagaimana suatu merek dapat dikatakan terkenal 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nebis in idem suatu perkara dan apa 

konsekuensinya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan: 

1. Secara teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut, yang 

dapat berguna sebagai pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dunia hukum 

yang ditinjau dari perkembangan ketentuan perundang-undangan nasional. 

2. Secara praktis: 

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan suara akan adanya keperluan untuk 

pembenahan serta pengembangan pengaturan tentang merek yang berlaku di 

indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan pelanggaran merek 
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1.5 Sistematika Penulisan 

• BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang timbulnya masalah, pokok permasalahan serta 

tujuannya, kegunaan teoritis dan praktik, metode penulisannya serta sistematikan 

penulisan. 

• BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diulas landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori mengulas 

tentang  teori Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Merek, Pelanggaran Merek dan Asas 

Nebis In Idem. Sedangkan landasan konseptual, dikutip beberapa definisi, dan pengertian 

kutipan yang digunakan dalam skripsi ini. 

• BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan berisikan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, 

dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Diuraikan pula dalam bab ini beberapa 

pendekatan penelitian serta hambatan atau kendala yang dihadapi. 

• BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diulas kajian yuridis normatif dan yuridis empiris, sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah ditetapkan.  

• BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan 

 

 




