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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia mengikuti derasnya arus globalisasi khususnya di 

bidang perdagangan. Adanya kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang 

berperan dalam kecepatan serta luasnya peredaran barang dan jasa maka 

dibutuhkan adanya sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan 

pada produk yang diperdagangkan agar tercipta kepastian hukum bagi mereka 

yang berkecimpung di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya di 

bidang merek.  Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi 

pengaruh yang besar terhadap masalah hak milik intelektual serta perlindungan 

hukumnya. Permasalahannya sudah tidak murni hanya bidang hak milik 

intelektual semata karena banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik 

intelektual tersebut, yaitu bidang ekonomi dan politik yang telah menjadi unsur 

yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan hak atas kekayaan 

intelektual.
1
 

 Perkembangan hukum di Indonesia ditandai dengan peningkatan gerakan 

perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemerintah 

Indonesia secara terus menerus mengambil langkah-langkah guna meningkatkan 

perlindungan hukum dan pembinaan/penertiban di bidang Hak Kekayaan 
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Intelektual (HKI) termasuk merek. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan 

konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek 

menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan 

untuk itu secara berkesinambungan telah diadakan pembaharuan-pembaharuan di 

bidang ketentuan tentang merek. 

 Tahapan suatu merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang 

dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadikan merek itu sebagai aset 

perusahaan dikenal dengan sebutan ekuitas merek.
2
 Setelah itu suatu perusahaan 

mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat 

konsumen, dapat menimbulkan kompetitor yang beritikad tidak baik (bad faith) 

untuk melakukan persaingan tidak sehat. 

 Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena 

melalui merek produk barang dan/atau jasa sejenis dapat dibedakan asal 

muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk original.
3
 

Persaingan tidak sehat ini dapat berupa peniruan, pembajakan, bahkan mungkin 

dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan 

dagang dalam waktu yang singkat.
4
 Dengan demikian jelaslah bahwa pemilik 

merek terdaftar mempunyai kedudukan yang kuat terhadap berbagai bentuk 

persaingan. Kepada siapa saja yang melanggar hak atas merek terdaftar, pemilik 
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merek tersebut dapat menuntut di muka pengadilan. Jika secara realita barang-

barang yang menggunakan merek miliknya yang telah diproduksi dan dipasarkan 

mendapat penawaran dan permintaan yang sangat baik di masyarakat, sehingga 

semua orang berhasrat untuk memilikinya atau memakainya.
5
 Sebelum berbicara 

lebih lanjut mengenai merek, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai definisi 

Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
6
  

 Daya pembeda yang dimaksud adalah dapat dibedakan barang atau jasa 

dari pelaku tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis serta 

tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik 

orang lain.  

 Adapun definisi merek menurut para ahli sebagai berikut ; 

1. Menurut K. Soekardono, „‟Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau 

tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu 

juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam 

perbandingan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat atau 

diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. 

2. Menurut Sudargo Gautama, “memberikan ilustrasi bahwa suatu merek 

harus dapat memberikan penentuan atau individual sering barang yang 
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bersangkutan, sehingga pihak ketiga dapat membedakan merek yang satu 

dengan merek yang lain.”
7
 

3. Menurut A.B. Loebis, Merek adalah nama atau tanda yang dengan sengaja 

digunakan untuk menandakan hasil/barang suatu perusahaaan/perniagaan 

dari seseorang/badan dari pada barang perniagaan sejenis milik 

orang/badan lain. 

 Merek dapat didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat 

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Secara yuridis normatif hak atas merek 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang 

terdaftar dalam daftar umum merek untuk selama jangka waktu tertentu 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya.
8
 

 Seiring dengan makin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan 

jasa, diperlukan adanya pengaturan hukum yang dapat memberikan jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Oleh karena itu dibuatlah 

undang-undang yang mengatur tentang merek. Sebagaimana diketahui, 

perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam Reglement Industriele 

Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek 

Perniagaan untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang 
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memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang 

bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 juga bermaksud 

melindungi pemakai pertama dari suatu merek yang didaftarkan di Indonesia.  

 Pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 

1961, diperbaharui lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-undang Merek 1992), 

yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-

undang Merek 1992, Undang-undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

  Pada prinsipnya Undang-Undang Merek 1992 telah melakukan 

penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, 

guna disesuaikan dengan Paris Convention. Dalam perkembangannya, Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1997. Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang selalu dinamis pasti akan 

terus mengalami perubahan karena pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya, 

baik dalam tingkat nasional maupun internasional terutama karena adanya 

tekanan-tekanan yang mengarah pada era perdagangan bebas dunia. Berdasarkan 

hal itu, maka penyempurnaan undang-undang akan terus dilakukan, hingga 

sekarang diberlakukan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek 
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(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Tahun 

4131).
9
 

 Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di 

dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek 

bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya 

tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah 

satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk. Pengaturan 

mengenai pembatalan merek terdaftar terdapat di dalam Pasal 68 sampai dengan 

Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat 

diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk 

permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan 

Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara 

Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, 

atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur mengenai merek yang 

tidak dapat didaftar dan yang ditolak.
10

 

 Harus diakui bahwa sengketa-sengketa mengenai merek terutama 

pembatalan merek terdaftar masih sering terjadi meskipun pengaturannya sudah 

jelas ditetapkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 

Pendaftaran merek terdaftar yang didasari pelanggaran norma berdasarkan asas 

itikad baik dapat dijadikan dasar gugatan untuk mendapatkan pembatalan atau 
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penghapusan atau suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

merek yang terdaftar. Pembatalan merek dapat mengakibatkan berakhirnya 

perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. 

 Sengketa Merek sangat sering terjadi di Indonesia, salah-satunya yang 

terjadi dalam kasus Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Dimana Penggugat 

merupakan PT. Cipta Kreasindo Gracia yang menggugat Indra Nusantara sebagai 

Tergugat. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “The 

Luxe” dibawah Agenda Nomor D00.2014.060799 Kelas 20 untuk jenis barang: 

bantal yang terbuat dan Micro Fiber, Guling yang terbuat dan Micro Fiber, Kasur 

yang terbuat dan Micro Fiber, Spring Bed yang terbuat dari Micro Fiber, Tempat 

Tidur yang terbuat dari Micro Fiber. 

Penggugat merasa sangat dirugikan dengan surat somasi oleh Tergugat 

yang isinya melarang Penggugat menjual barang sejenis dengan tanda yang 

menurut Tergugat mempunyai persamaan dengan merek “Micro Fiber” milik 

Tergugat. Penggugat menggunakan Merek “The Luxe” untuk memperdagangkan 

produk berupa kasur, tilam dan Iain-lain yang bahannya terdiri dari Micro Fiber 

sejak tahun 2005. 

Adapun Tergugat telah mendaftarkan lagi Merek “Micro Fiber” yang 

tersebut di bawah ini: 

1) Merek “Micro Fiber” Kelas 20, Sertifikat Nomor IDM000201014; 

2) Merek “Micro Fiber” Kelas 24, Sertifikat Nomor IDM000201015; 
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3) Merek “Micro Fiber + Logo” Kelas 20, Sertifikat Nomor IDM000393876; 

4) Merek “Micro Fiber + Logo” Kelas 24, Sertifikat Nomor IDM000392660. 

Penggugat sangat keberatan kata “Micro Fiber” didaftarkan sebagai merek 

dagang oleh Tergugat untuk kelas 20 dan 24 yang saat ini material Micro Fiber 

tersebut sedang didaftarkan oleh Penggugat sebagai material utama Merek “The 

Luxe” yang dimohonkan Penggugat. Sehingga terjadi perselisihan antara kedua 

pihak yang mengklaim Micro Fiber yang terdapat di dalam masing-masing jenis 

barang yang di jual oleh kedua belah pihak.  

Oleh sebab itu penting untuk menganalisis mengenai pembatalan 

pendaftaran Merek yang akan diajukan dengan melihat daya pembeda antara 

kedua jenis barang yang bersangkutan. Apakah keduanya memiliki daya pembeda 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Merek sehingga dapat 

dimohonkan pendaftaran Merek atas keduanya? Ataukah antara keduanya tidak 

ada daya pembeda sehingga dapat dibatalkan untuk salah-satu pemohonnya? 

Untuk itu perlu adanya kajian lebih mendalam terhadap perkara ini didasari 

dengan peraturan yang ada di Indonesia dan teori-teori yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

ingin melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK MICRO FIBER (STUDI 

KASUS PUTUSAN NOMOR: 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam karya ilmiah ini, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis 

adalah:  

1. Bagaimana pengaturan mengenai merek yang tidak dapat di daftar ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai persamaan pada pokoknya 

terhadap suatu merek dikaitkan dengan prinsip itikad tidak baik yang 

terdapat dalam Putusan Perkara Nomor: 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan karya ilmiah ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai merek yang tidak dapat di daftar 

2. Untuk mengetahui prinsip itikad baik dalam melakukan pembatalan merek 

di Indonesia 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat serta pemikiran yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta ilmu hukum perdata 

pada khususnya mengenai akibat hukum yang timbul dari pembatalan 

merek dengan melakukan pembajakan atau penjiplakan terhadap 

merek. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian lainnya yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi 

peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan 

sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

berminat pada hal yang sama. 

b. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu 

secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada 

dengan metode ilmiah. 

c. Sebagai acuan dan referensi kepada perusahaan dalam menggunakan 

merek terhadap suatu produk supaya memperoleh pelindungan hukum. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian tentang putusan pembatalan merek ini akan terdiri dari 5 bab 

yang merupakan suatu rangkaian yang saling terkait satu dengan lainnya, yang 

meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN. 

 Pada bab ini penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematka 

Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 

 Pada bab ini penulis membahas mengenai definsi dan jenis merek, syarat 

pendaftaran merek, proses dan pendaftaran merek terdaftar, pembatalan dan 

penghapusan pendaftaran merek terdaftar, dan perlindungan merek terdaftar. 

BAB III METODE PENELITIAN. 

 Pada bab ini penulis membahas mengenai jenis penelitian, metode 

penelitian, cara memperoleh bahan penelitian, yaitu ruang lingkup hukum primer, 

ruang lingkup hukum sekunder, ruang lingkup hukum tersier, sifat analisis 

penelitian, dan hambatan-hambatan dalam penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. 

 Pada bab ini penulis membahas mengenai pembahasan hasil yang 

diperoleh dari proses meneliti, berdasarkan rumusan masalah yang diteliti. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. 

 Pada bab ini penulis membahas mengenai akhir penulisan atau penutup 

dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau 

isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping 

itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin 

bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga 

hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan. 

 

 

 

 

 


