
 

BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 

Perkembangan kegiatan usaha dan perdagangan di dunia didorong 

oleh pengaruh globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, 

komunikasi, dan transportasi jauh lebih maju sehingga barang dan jasa dari 

negara lain akan dengan cepat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan 

perdagangan yang semakin meningkat sebagian besar berasal dari produk-

produk kekayaan intelektual seperti merek, paten, karya cipta, dan juga 

penemuan di bidang teknologi. Untuk menghargai suatu karya yang 

manusia, diperlukan aturan hukum mengenai hal-hal tersebut untuk 

mencegah adanya penjiplakan atau duplikasi terhadap hasil karya milik 

manusia. Di Indonesia, karya-karya yang merupakan hasil dari pola pikir 

manusia sendiri dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang 

sering disingkat dengan HaKI atau HKI. 

 

Istilah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) berubah menjadi 

HKI berdasarkan Pasal 8 Huruf g Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 

2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Perubahan 

istilah HaKI menjadi HKI adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah 

Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau 

“dari”, terutama untuk istilah. Dilihat dari HKI di tanah air, 

 

1 



 
 
 
 

sistem hukum pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual” 

yang kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang 

umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang 

disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 

Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan 

Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” 

telah resmi dipakai dan tidak menggunakan hak atas kekayaan intelektual 

(dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-

Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden RI Nomor 

144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998 tentang Perubahan Nama 

Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek berubah menjadi 

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) 

kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen 

HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.
1 

 

Sesuai dengan hakekatnya, HKI dikelompokkan sebagai hak milik 

perseorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).
2
 Hak monopoli 

dan royalti menjadikan harga lebih mahal, HKI dianggap menghalangi 

penyebaran ilmu pengetahuan karena nuansa ekonomis yang kuat, ada 

kemungkinan seseorang atau suatu perusahaan tidak mengeksploitasi 

  
1 Diana Kusumasari, “Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI menjadi HKI,

  

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-
menjadi-hki--kemudian-ki>, diakses 1 November 2018 
2 Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta:

 

2 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki


 
 
 
 

kreasi-kreasinya secara optimal karena tidak menguntungkan dari segi 

ekonomis, padahal di sisi lain kreasi tersebut mempunyai fungsi sosial 

yang signifikan. Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan 

sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI, Indonesia 

telah membuat berbagai kebijakan HKI antara lain di bidang peraturan 

perundang-undangan HKI dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat 

terhadap HKI.
3 

 

Dari segi tata bahasa, HKI adalah padanan kata yang biasa 

digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul 

dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses 

yang berguna untuk manusia.
4
 HKI merupakan hak yang timbul untuk 

melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi 

manusia. Objek yang diatur dalam HKI antara lain berupa karya-karya 

yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara 

substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan 

yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-

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

teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan, tenaga, waktu, dan bahkan 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 Ibid., hal. 2

  
4
 Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HaKi, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 7

 
 

3 



 
 
 
 

biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan 

memiliki nilai.
5 

 

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan waktu di samping 

bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya. Apabila tidak ada 

perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, 

industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru atau membuat 

copy secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak 

ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Jelas pula 

bahwa dengan demikian, perkembangan dan pembangunan di bidang 

kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu. Maka jelas 

bahwa dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik 

intelektual ini. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik 

intelektual dan untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (unfair 

competition), jelaslah bahwa diperlukan suatu perlindungan yang layak 

walaupun dengan perlindungan ini diberikan suatu hak monopoli tertentu 

kepada pihak pencipta atau penemu ini.
6 

 

Menurut sistem hukum perdata kita, hukum harta kekayaan itu 

meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property 

Rights merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak 

milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. HKI diartikan sebagai 

hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena 

  
5 Abdul Atsar, Op.Cit., Hal. 3

  
6
 Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, (Bandung: PT. Eresco, 1990), hal. 7-

  

8  
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adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan 

tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas 

seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai 

moral, praktis, dan ekonomis.
7 

 

Perlindungan HKI secara internasional dimulai dengan disetujui 

Paris Convention pada tahun 1883 di Brussels yang mengalami beberapa 

perubahan terakhir di Stockholm tahun 1979. Paris Conventiin ini 

mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi 

inventions, trademarks, service marks, industrial designs, utility model 

(small patent), trade names (designations under which an industrial or 

commercial activity is carried on), geographical indications (indications 

of source and appellations of origin) dan the repression of unfair 

competition. Adapun tujuan pembentukan Paris Convention ini adalah 

suatu uniform untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya 

cipta di bidang milik perindustrian.
8 

 

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya 

bisnus suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan 

masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan 

barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di 

 
 

7 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi 
Hukumnya di Indonesia”, Cetakan 1, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 1-2

 

8 Ibid., hal. 9
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era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan 

dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari 

kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal.
9
 Merek 

juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik 

sering mengaitkan suatu image, kualitas, atau reputasi barang dan jasa 

dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat 

berharga secara komersial dan dengan adanya merek tersebut, harga-harga 

suatu produk dapat menjadi lebih mahal bahkan lebih bernilai 

dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.
10 

 

Pada tahun 1961, Indonesia mengesahkan UU Merek Nomor 21 

yang pertama, sebenarnya lebih merupakan terjemahan dari UU Merek 

Belanda yang dipergunakan di masa penjajahan dan berlaku bagi sebagian 

masyarakat Indonesia. Landraad atau pengadilan kolonial untuk orang 

Indonesia pribumi pernah memutus beberapa perkara merek. Undang-

Undang ini lebih menyerupai UU perlindungan konsumen daripada sebuah 

Undang-Undang perlindungan merek. Fokus UU ini lebih mengarah pada 

perlindungan konsumen terhadap barang bajakan daripada melindungi 

pemilik merek dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain ataupun 

mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak merek. 

Fokus pada masyarakat inilah barangkali yang menjadi kunci keberhasilan 

 
 
 

 
9 Novianti dkk, Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 13-14

  

10 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual “Suatu Pengantar”, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal.131
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UU Merek pada masa itu.
11

 Setelah kemerdekaan, kecenderungan ini tetap 

berlangsung dengan adanya banyak perkara merek yang diputuskan dan 

dilaporkan. Akan tetapi sekali lagi, pemerintah Amerika Serikat melakukan 

tekanan perdangan yang signifikan terhadap Indonesia melalui GSP 

(Generalized System Of Preferences)
12

 dan USTR (United States Trade 

Representative)
13

 agar memperbaiki sistem perlindungan bagi pemilik merek 

asing. Sistem Indonesia yang menganut prinsip pemakai pertama telah 

menyebabkan warga Indonesia boleh mendaftarkan merek asing dengan itikad 

buruk kemudian meminta royalti tinggi pada waktu pemilik merek yang sah 

memasuki pasar Indonesia. Karena hal ini lah, Undang-Undang merek di 

rombak secara besar-besaran pada tahun 1992.
14

 

 

Tahun 1992, Undang-Undang baru Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993 menggantikan 

 
UU Merek Nomor 21 tahun 1961. Dengan adanya UU baru tersebut, surat 

keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek 

pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi UU Merek, Indonesia 

turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO (World 

Intellectual Property Organization).
15

 

 
 
 
 
 

 
11 Ibid., hal. 69

  

12 GSP adalah fasilitas yang diberikan negara maju kepada negara berkembang untuk melakukan 
ekspor dengan bea masuk rendah/tanpa dikenakan biaya

 

13 USTR adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintaha Amerika Serikat
  

14 Ibid., hal. 70
  

15
 Ibid., hal.132
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Pada tahun 1997, terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1992 tentang Merek yang diubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1997 dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari 

perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan 

perdagangan dari hak kekayaan intelektual TRIPs (Trade Related Aspect of 

Intellectual Property Rights)-GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade). Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi dan 

geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya di 

mana penggunaan merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan 

merek tersebut sebagai merek. 

 

Pada tahun 2001, Undang-Undang merek baru berhasil 

diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut berisi tentang 

berbagai hal yang sebagian besar yang sudah diatur dalam Undang-

Undang terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum di dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara 

pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan 

niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan 

alternatif penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana yang diperberat.
16 

 

Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek 

yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum 

yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma 

dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak 

 
16 Tim Lindsey dkk, Loc.Cit
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menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang 

pengusaha lainnya yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang 

dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Perlindungan 

diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik 

dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-

barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak 

menggunakan merek tersebut.
17 

 

Persaingan yang muncul tidak hanya dari segi barang dan jasa yang 

dijual dan diproduksi demi meraih pelanggan yang loyal. Hal ini juga 

dilihat secara spesifik mengenai nama merek dari bisnis itu sendiri. 

Spesifikasi terhadap nama merek terseebut adalah melihat apakah merek 

tersebut merupakan merek terkenal atau tidak. Kebanyakan masyarakat di 

Indonesia saat ini lebih mengutamakan merek terkenal daripada 

kualitasnya dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Merek memiliki 

peran yang penting karena merek merupakan salah satu upaya strategis 

untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Merek sebagai 

sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device) 

memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.
18

 Pendafaran sebuah 

merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang 

diproduksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu 

 

 
17 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta: 
Kencana, 2015), hal. 2

  
18

 Ibid., hal. 3-4
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memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara 

eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk 

mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering 

merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. 

Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi 

yang bernilai atau nama baik (good will) merupakan dasar dari 

kebanyakan perdagangan internasional.
19 

 
Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang 

berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor 

menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari 

ahli teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan 

intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi 

atas merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek 

sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang 

diawali dari temuan hak kekayaan lainnya yaitu hak cipta. Seiring dengan 

perkembangan zaman saat ini, merek yang terdaftar dalam daftar umum 

merek (DUM) Direktorat HKI membawa konsekuensi bahwa merek 

tersebut harus dilindungi. Perlindungan hak kekayaan intelektual perlu 

dipahami makna itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul 

atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelumnya dimulai 

rezim perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, pendekatan hukum 

 
 
 
 

 
19 Tim Lindsey dkk, Op.Cit., hal 8.
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terhadap hak kekayaan intelektual adalah dengan pendekatan hukum 

kebendaan seperti yang diatur di dalam KUH Perdata.
20 

 

Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, yaitu hak milik 

ialah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat 

terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa 

yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. 

Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan perncabutan hak demi 

kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
21 

 

Semua merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek masih berlaku pada saat 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang 

ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya. Sengketa merek yang 

masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku 

tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap.
22 

 
 
 
 

 
20 Ridwan Syahraini, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 
5.

 

21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  

22 Prof. Tim Lindsey dkk, Op.Cit., hal 147
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Terdapat tindakan praktek perdagangaan yang tidak jujur 

meliputi:
23 

 

a. Praktek peniruan merek dagang 

 

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan 

tidak jujur semacam ini berwujud upaya-upaya penggunaan merek 

terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang dan jasa yang 

diproduksi pada pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah 

terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang yang 

diproduksinya adalah produk terkenal. 

 
b. Praktek pemalsuan merek dagang 

 

Persaingan tidak jujur ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad 

tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan 

mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat 

yang bukan merupakan haknya. 

 
c. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan 

dengan sifat dan asal-usul merek 

 
Terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat 

menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang 

karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu. 

 

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti kasus sengketa merek 

dalam putusan pengadilan No. 33/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto 

 

 
23 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 159
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890 K/Pdt.Sus/2012 Juncto 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 Juncto 123 

PK/Pdt.SUS-HKI/2016. Duduk perkara dalam putusan tersebut adalah 

bahwa Penggugat (WHITE HORSE CERAMIC CO, LTD. TAIWAN) 

yang mempunyai hak eksklusif dari pendaftaran pertama atas merek 

dagang HORSE dengan nomor 290859 tanggal 31 Maret 1993. Kemudian 

disempurnakan atau disesuaikan dengan nama badan hukum Penggugat 

yaitu WHITE HORSE CERAMIC CO, LTD. menjadi WHITE HORSE 

dengan nomor 422866 tanggal 10 Februari 1999. Kemudian Penggugat 

juga mendaftarkan merek WHITE HORSE CERAMIC dengan nomor 

535170 tanggal 9 April 2003. Kemudian merek WHITE HORSE 

diperpanjang kembali dengan nomor IDM000118546 tanggal 17 Maret 

2008. Dalam hal ini, Tergugat juga mendaftarkan merek WHITE HORSE 

dengan nomor 395705 tanggal 2 Oktober 1997 dan diperpanjang kembali 

dengan nomor IDM000202660 tanggal 11 Mei 2009. 

 

Kemudian Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif memberikan 

lisensi kepada Tergugat untuk memasarkan atau menjual produk keramik 

merek WHITE HORSE di pasar keramik Indonesia. Dalam hal ini, 

Penggugat mengetahui bahwa ada badan hukum bernama WHITE HORSE 

CERAMIC CO, LTD., ada keramik merek WHITE HORSE, dan 

mengetahuin WHITE HORSE adalah merek terkenal. Tergugat pernah 

membuat pernyataan kepada Penggugat yang tertuang dalam surat 

pernyataan tanggal 23 Agustus 2001. 
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Putusan Hakim pada putusan Pengadilan Niaga adalah Penggugat 

adalah pemilik sah merek WHITE HORSE. Putusan Hakim pada putusan 

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah Tergugat mempunyai 

itikadi tidak baik mendaftarkan merek WHITE HORSE atas nama 

Tergugat karena ijin Penggugat untuk menggunakan merek WHITE 

HORSE milik penggugat sudah berakhir. Putusan Hakim pada putusan 

Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali adalah Pemohon 

Peninjauan Kembali selaku Tergugat adalah pendaftar pertama merek 

WHITE HORSE karena telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar 

Umum Merek. Putusan Hakim pada putusan Mahkamah Agung dalam 

tingkat Peninjauan Kembali yang kedua adalah menolak permohonan 

Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat. 

 

Melihat pada kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai sengketa merek karena kesamaan unsur dan 

bagaimana peran produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek. Jika dikaitkan dengan kasus tersebut dengan judul 

 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR 

PERTAMA MEREK DI INDONESIA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  diangkatlah  beberapa  masalah 

 

yaitu: 
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1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pendaftar 

pertama merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek? 

 
2. Bagaimana  pertimbangan  putusan  hakim  terhadap  sengketa  merek 

 

WHITE HORSE? 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini yaitu: 
 

 

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap pendaftar 

pertama merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. 

 
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim terhadap sengketa 

merek WHITE HORSE. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis, hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat 

menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti dan pengembang 

hukum ilmu berikutnya khususnya di dalam perkembangan 

penegakan hukum dan perlindungan hukum merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu sumber pemikiran atau masukan demi 
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pembaharuan sistem penegakan hukum dan perlindungan hukum 

terhadap merek-merek terkenal yaitu pembaharusan hukum positif 

demi terciptanya hukum yang semakin menjunjung keadilan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan akan dibagi dalam lima bab yang masing-

masing bab memiliki sub bab tersendiri. Berikut akan diuraikan secara 

singkat bab demi bab untuk memberikan gambaran lebih jelas terhadap 

arah pembahasan, sebagai berikut: 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 
 

 

Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan beberapa 

sub bab yang terdiri dari latar belakang, pokok-pokok atau rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi 

akademik maupun praktik dan sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan 

pengertian-pengertian umum dari teori-teori menyangkut merek. 

Kemudian, secara khusus akan membahas lebih dalam mengenai Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001. Akan dibahas pula pengertian umum dan 

teori mengenai merek dan berbagai macam istilah merek melalui sumber-

sumber seperti buku, internet dan juga nara sumber dari kalangan ahli 

dibidangnya. 

16 



 
 
 
 

BAB III METODE PENELITIAN 
 

 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan metode pendekatan yang 

menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, 

tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan Teknik 

analisis data yang akan digunakan oleh penulis. 

 

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 

 

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan analisis-analisis yang 

akan menjawab semua permasalahan yang akan dibahas yaitu 

pertimbangan hakim mengenai kasus WHITE HORSE dan membahas 

mengenai pelindungan hukum terhadap penggunaan merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya milik pihak lain. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas 

mulai dari Bab I. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang 

relevan dengan permasalahan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Bagian ini berupa susunan berisi nama penulis, judul tulisan, 

penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit berbagai sumber buku, jurnal, 

dan sumber-sumber lainnya yang menjadi rujukan penulis dalam 

penelitian ini. 

 

17 


