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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan kemajuan zaman, khususnya dibidang fashion, kiranya 

tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini produk kosmetik sangat diperlukan oleh 

manusia, baik laki–laki maupun perempuan. Kosmetik adalah bahan-bahan 

yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan atau kesehatan bagi 

tubuh, dimana kosmetik telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Saat ini, 

kosmetik telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang.
1
 Penggunaannya 

pun juga semakin berkembang, jika dulu kosmetik hanya dipakai pada saat-

saat tertentu, maka saat ini hampir setiap orang menakainya secara konstan 

setiap hari, terutama untuk wanita, secara naluriah setiap wanita selalu ingin 

tampil cantik dan menarik, oleh karena itulah, kosmetik menjadi pilihan 

utamanya untuk menambah kecantikan diri. Kosmetik saat ini juga tidak 

melihat usia penggunanya, dari kalangan remaja hingga orang tua, saat ini 

telah memakai kosmetik setiap harinya. 

Selain itu, saat ini perkembangan produk kosmetik bagi laki-laki dan 

perempuan semakin bervariasi. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat 

dan perkembangan zaman dimana perubahan teknologi dan arus informasi 

yang semakin berkembang, kemudian mempengaruhi banyak hal seperti 

kebutuhan, gaya hidup, dan keinginan yang juga semakin meningkat dan 

beragam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, 

                                                           
1
 Tranggono. Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama , 

2007, hal.14 



2 
 

maka saat ini banyak produsen atau perusahaan-perusahaan baru di industri 

kosmetik bermunculan, perkembangan seperti itu  pada akhirnya 

menimbulkan persaingan yang semakin ketat diantara mereka. Oleh karena 

itu, dengan semakin banyaknya perusahaan kosmetik yang bermunculan, 

maka pasar kosmetik  memerlukan merek sebagai identitas diri. 

Kosmetik adalah produk yang unik karena mengandung resiko 

penggunaan bagi konsumen disamping manfaat sosialnya. Konsumen 

cenderung untuk mempertimbangkan atribut-atribunya dalam rangka 

mengurangi resiko yang mungkin dihadapinya.
2
 Salah satu atribut yang 

dipertimbangkan tersebut adalah mereknya. Meningkatkan kepuasan 

konsumen dengan meningkatkan nilai konsumen merupakan fokus utama 

bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu sejalan dengan hal tersebut, 

perusahaan perlu menawarkan produk berkualitas. Produk berkualitas 

menjadi penting dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen. Atribut 

produk merupakan alat bagi perusahaan untuk menciptakan nilai konsumen 

yang tinggi karena itu konsumen perlu merasakan atau mengalami terlebih 

dahulu fitur produk ini untuk sampai pada tahap evaluasi. Nama merek dan 

kemasan yang merupakan salah satu atribut produk yang secara empiris 

terbukti mampu memberi dampak positif dalam proses evaluasi kualitas 

produk. 

Perusahaan tentu juga ingin agar pelanggan mereka senantiasa loyal 

menggunakan produk-produk yang mereka produksi. Loyalitas pelanggan 
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menunjukkan pada kesetiaan pelanggan pada objek tertentu, seperti merek, 

produk, jasa, atau toko.
3
 Pada umumnya merek seringkali dijadikan sebagai 

objek loyalitas pelanggan. Loyalitas merek (brand loyalty) mencerminkan 

loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Konsep loyalitas pelanggan telah 

memberikan banyak perhatian dalam literatur pemasaran dan perilaku 

konsumen. Loyalitas pelanggan memberikan dampak yang signifikan bagi 

profitabilitas perusahaan. Pelanggan yang loyal kemungkinan akan 

menunjukkan sikap dan perilaku positif, seperti pembelian ulang merek yang 

sama dan rekomendasi positif yang dapat mempengaruhi pelanggan aktual 

maupun potensial. Karena pentingnya peran merek dalam membangkitkan 

loyalitas pelanggan itulah, merek merupakan atribut yang penting bagi 

perusahaan. 

Perusahaan menggunakan merek bagi barang dan/atau jasa yang 

dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk 

lainnya, terutama untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Harus 

diakui dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan 

terjadinya pelanggaran merek. Di Indonesia telah disahkan Undang-undang 

tentang Merek yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek terdaftar. Adanya 

perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk 

memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek 

(exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama 
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atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama 

atau hampir sama. Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak 

menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab.
4
 

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai 

berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal, tetapi 

sebenarnya hanyalah tiruan belaka. Perkara-perkara merek di Indonesia 

cenderung didominasi oleh pelanggaran terhadap merek-merek terkenal, 

namun demikan tidak berarti tidak ada merek lokal yang digunakan secara 

melawan hukum oleh pihak lain yang juga pengusaha lokal. Bahkan sekarang 

ini telah berkembang cara pelanggaran hukum yang lain dalam bentuk meniru 

kemasan yang sudah terkenal. Seiring dengan semakin pesatnya 

perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya 

pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek.  

Pada tahun 1883 komunitas internasional berhasil menyusun Paris 

Convention, yang didalamnya mengatur perlindungan merek. Dalam Paris 

Convention antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek. Pada 

prinsipnya, Undang-undang No. 19 Tahun 1992 telah melakukan 
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penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek 

guna disesuaikan dengan Paris Convention.  

Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan 

kepada pemilik merek, pemerintah Indonesia telah memperbarui hukum 

merek dengan mencabut Undang-undang No. 21 Tahun 1961 dan 

menggantikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992. Seiring dengan 

telah diratifikasinya WTO yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs) maka dilakukan 

penyempurnaan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 melalui Undang-undang 

No. 14 Tahun 1997 dan diperbarui lagi dengan Undang-undang No. 15 Tahun 

2001.
5
  

Selanjutnya dalam konsiderans Undang-undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek bagian menimbang butir (a), dinyatakan bahwa dalam era 

perdagangan global, sejalan dengan kovensi-konvesi internasional yang telah 

diratifikasi di Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama 

dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. 

Sebagai sebuah negara hukum maka Indonesia wajib untuk menaati 

peratuan yang telah tercantum dalam paraturan perundangan-undangan yang 

telah di buat. Berdasarkan hal ini, Maggalatung menyebutkan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan Negara kekuasaan 

yang otoriter, hal ini karena Indonesia memiliki penegasan kedaulatan yang 

berada ditangan rakyat yang dilakukan berdasarkan konstitusi, dimana ini 
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harus diimbangi dengan penegasan bahwa konsep negara hukum, konstitusi, 

dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan menuju sebuah 

bangunan negara yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi 

yang berdasarakan kepada hukum. Karena itu, prinsip negara hukum tidak 

akan mungkin bisa tegak dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi 

yang diatur dalam konstitusi. Karena keberadaan konstitusi bagi suatu negara 

adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan serta 

melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara. Dengan demikian, maka 

penegasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilakukan 

berdasarkan konstitusi harus diimbangi dengan penegasan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan Negara kekuasaan 

yang otoriter. Ini prinsipnya. 
6
 

Selain itu, pernyataan ini juga didukung dengan pernyataan yang 

dicantumkan dalam amandemen UUD 1945. Intinya istilah negara hukum 

(rechtsstaat) secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh UUD 

NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam 

Penjelasan UUD 1945. Dengan adanya peraturan tersebut maka hal ini 

semakin mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang 

demokratis dan bukan sebuah negara kekuasaan yang otoriter, dimana 

pemerintahannya dilakukan berdasarkan sebuah konstitusi. Dalam konteks 

itu, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan 
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dibawah kekuasaan hukum. Hukum digunakan sebagai urat nadi dalam segala 

aspek kehidupan. Negara hukum, konstitusi, dan demokrasi merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan menuju sebuah bangunan negara yang 

menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi yang berdasarkan 

kepada hukum. 
7
 

Pernyataan diatas menegaskan bahwa pemerintahan berkewajiban 

melaksanakan amanah UUD1945 untuk mensejahterahkan rakyatnya (negara 

kesejahteraan/Welfare State) sebagai tugas utama. Berkaitan dengan hal ini, 

dijelaskan bahwa sesungguhnya UUD 1945 telah merumuskan konsep 

Negara Kesejahteraan, Hal ini juga semakin diperkuat rumusannya melalui 

amandemen UUD 1945. Hal yang menjadi masalah adalah bahwa perumusan 

Negara Kesejahteraan/Welfare State dalam UUD 1945 pasca amandemen 

menimbulkan interpretasi atas konsep welfare state Indonesia yang baru 

terhadap posisi negara, masyarakat dan juga peran swasta dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia juga turut memperjelas kedudukan tiga aktor 

utama pembentukan kebijakan (law makers) melalui berbagai putusan MKRI 

dalam perkara pengujian UU yang dilakukan di beberapa sektor yang terkait 

dengan masalah pencapaian cita negara (staatsidee) kesejahteraan (welfare 

state).
8
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Upaya untuk mensejahterakan rakyatnya ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara terkait setiap aspek kehidupan, diantaranya yaitu dapat 

dilakukan dengan melaksanakan pembangunan mekanisme ekonomis dan 

perdagangan termasuk, seperti misalnya pembangunan ekonomi yang perlu 

didukung dengan peraturan hukum, termasuk didalamnya perangkat 

hukumnya HKI (Hak Kekayaan Intelektual).  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam 

perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, 

Indonesia yang merupakan negara berkembang harus mampu mengambil 

langkah-langkah yang tepat, terutama agar dapat mengantisipasi segala 

perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan 

nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah 

memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.
9
  

Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi 

para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi 

seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa 

Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa 

perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa 

pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi 

nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari 

hukum positif sebagai konsekuensi dari ratifikasi terhadap konvenan 
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internasional. Berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa langkah Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-undang ini adalah 

upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak 

moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam 

pembangunan kreativitas nasional
10

. 

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau Intellectual Property Rights 

(IPR), merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta 

kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk 

nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut 

dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Hasil kreasi dari 

suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar 

bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat 

berupa materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, 

dan diakui atas hasil karyanya.
11

 

Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan 

hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual 

dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisasi atau 
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menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain 

hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut 

atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut 

hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga 

sering dikatakan bahwa hak yang seperti ini sifatnya eksklusif.
12

 

Sejarah HKI sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun 

pengakuan terhadap msayarakat internasional terhadap hak yang memiliki 

karakter special yang berbeda dengan hak milik pada umumnya seperti pada 

benda (barang) nyata masih dapat dikatakan baru. Lamanya proses pengakuan 

ini dikarenakan adanya faktor ketidaksadaran masayarakat internasional pasa 

masa itu tentang sifat yang melekat pada hak kekayaan intelektual tersebut. 

Sebab mereka belum mengenal adanya hak milik dalam bentuk lain selain 

benda atau barang.  

Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, 

diantaranya yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, 

desain tata letak sirkit terpadu, perlindungan varietas tananan dan anti 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
13

  

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan 

perdagangan bebas mengakibatkan timbulnya persaan akan kebutuhan 

terhadap perlindungan HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah 
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bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan 

pengaturan HKI mulai melewati batas-batas Negara, dimana yang menjadi 

tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya Paris Convention for The 

Protection of Industrial Property (disingkat Paris Convention atau Konvensi 

Paris), yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, dimana konvensi 

ini merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap 

hak kekayaan perindustrian. Tidak lama setelahnya, pada tahun 1886, 

dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan dibidang hak cipta yang 

dikenal dengan International Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works (disingkat Bern Convention atau Konvensi Bern) yang 

ditandatangani di Bern.
14

 Perjanjian ini merupakan awal yang mengesahkan 

bagaimana pentingnya perlindungan terhadap HKI dalam konteks 

internasional.  

Berkaitan dengan kedua perjanjian yang telah di bentuk tesebut, maka 

dibentuklah sebuak konvensi khusus dengan tujuan untuk mengelola kedua 

konvensi itu, yaitu Konferensi Stockholm tahun 1967. Melalui Konferensi 

Stockholm inilah nantinya diterima suatu konvensi khusus untuk 

pembentukan organisasi dunia berkaiatan dengan Hak Kekayaan Intelektual 

(Convention Establishing the World Intelektual Property 

Organization/WIPO) dan Indonesia menjadi anggotanya bersama dengan 

ratifikasi Konvensi Paris. Disamping itu, General Agreement on Tariff and 

Trade (GATT) juga dibentuk pada tahun 1947. Mulanya, pembentukan 
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GATT dilakukan sebagai salah satu bagian dari upaya untuk penataan 

kembali struktur perekonomian dunia yang memiliki misi untuk mengurangi 

hambatan berupa bea masuk (tariff barrier) maupun hambatan lainnya (non-

tariff barrier). Sistem ini berjalan selama 40 tahun, sebelum akhirnya dengan 

penandatanganan naskah akhir Putaran Uruguay menimbulkan kesepakatan 

untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang 

substantive dan cukup komprehensif yaitu World Trade Organization (WTO) 

yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.
15

 Dimana 

pada dasarnya pembentukan WTO ini akan mengelola seluruh persetujuan 

dalam Putaran Uruguay, termasuk persetujuan GATT serta hasil putarannya. 

Selama Putaran Uruguay berlangsung, kalangan negara-negara maju 

membentuk suatu koalisi, yang mana koalisi tersebut bertujuan untuk 

memasukkan perlindungan HKI kedalam sistem GATT. Hal ini menunjukkan 

bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yang telah mengalami 

berbagai kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya 

dengan negara lain ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Atas desakan 

Amerika Serikat dan negara maju lainnya yang sependapat, maka isu tentang 

perlindungan HKI di negara-negara berkembang pun juga muncul sebagai 

suatu isu baru, khususnya dalam ruang lingkup sistem perdagangan 

internasional.
16
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Munculnya isu baru tentang HKI, ini kemudian membawa topik 

bahasan selanjutnya, yaitu mengenai kesepakatan baru yang disebut sebagai 

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs). 

Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif, dan 

ekstensif.
17

 TRIPs sendiri merupakan kesepakatan internasional yang 

berkaiatan dnegan perlindungan HKI.
18

 Tujuan utama dari Persetujuan TRIPs 

ini sebenarnya dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan 

dan investasi yang lebih kondusif melalui beberapa langkah seperti di 

dibawah ini
19

: 

a. Menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistim hukum 

nasional negara-negara anggota WTO; 

b. Menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI; 

c. Menciptakan suatu mekanisme yang transparan; 

d. Menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan 

dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para anggota 

WTO; 

e. Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI 

nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima 

luas; 
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f.  Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI. 

Selain itu, untuk dapat mencapai tujuan yang telah di sepakati. 

Persetujuan TRIPs juga mengandung berbagai unsur yang harus diperhatikan, 

khususnya dari segi peraturan perundang-undangan nasional tentang HKI
20

, 

yaitu: a) Memuat norma-norma baru; b) Memiliki standar yang lebih tinggi; 

c) Memuat ketentuan penegakan hukum yang ketat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Perjanjian 

TRIPs terkait HKI merupakan bagaian dari adanya desakan dari beberapa 

Negara maju yang merasa terancam kerena isu pelanggaran HKI. Hal ini 

mungkin dikarenakan para investor dari negara-negara maju enggan untuk 

datang membawa teknologi mereka dan menanamkan modalnya ke negara-

negara berkembang akibat kekhawatiran terhadap pelanggaran yang mungkin 

terjadi jika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan 

terhadap HKI, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemilik hak. 

Di Indonesia, perkembangan tentang HKI juga telah berlangsung 

lama, bahkan sejak kekuasaan Belanda masih sangat berepengaruh terhadap 

peraturan perundang-undanagan Indonesia, sebelum akhirnya dibentuk 

Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kemerdekaan. Peraturan perundang-

undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia mulai ada pada 

dekade 1840-an, yakni ketika pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan 

undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. 

Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merek 
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pada tahun 1885. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands 

East-Indie telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 

1893-1936 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works sejak tahun 1914. 

Berikut ini merupakan beberapa peraturan yang berhubungan dengan 

HKI sebelum Indonesia merdeka,
21

 diantaranya yaitu: 

a. Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No.136) yang mengatur tentang paten.  

b. Reglement Indutrieele Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No. 

545) yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri.  

c.  Auterswet 1912 (Staatsblad 1912 No. 600) yang mengatur tentang Hak 

Cipta.  

d. Staatsblad 1913 No. 321 yang mengatur tentang berlakunya Konvensi 

Bern untuk Hindia Belanda.  

Lebih jelasnya, berikut ini merupakan perkembangan peraturan 

tentang Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia,
22

 yaitu: 

1. Hak Cipta 

UU Hak Cipta tanggal 23 September 1912 untuk pertamakalinya 

diberlakukan, yang kemudian diubah dengan dirintisnya RUU tentang Hak 

Cipta Tahun 1965 yang akhirnya RUU ini disetujuai oleh DPR dan 
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ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk 

mengantikan UUHC 1912. Selama perkembangannya UU ini mengalami 

banyak perubahan, tepatnya lima tahun setelah di berlakukannya UU No. 6 

Tahun 1982 yang disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 7 

Tahun 1987, yang kemudian 12 tahun setelahnya disempurnakan lagi 

dengan UU No 12 Tahun 1997. Baru kemudian pada tanggal 11 Juli 2002, 

Dewan Perwakilan Rakyat RI mneyetujui RUU Hak Cipta menjadi 

Undang-Undang Hak Cipta No.10 Tahun 2002 mengantikan Undang-

Undang Hak Cipta yang lama. 

Harus diakui dalam perniagaan terutama perniagaan global, 

beragam komoditas membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin 

keamanannya dan keberadaannya sebagai komoditas yang bernilai baik 

secara moril maupun materiil, salah satu komoditas yang membutuhkan 

perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagai 

salah satu Hak Kekayaan Intelektual harus mendapat perlindungan khusus 

dari Negara, namun perlindungan Hak Cipta secara domestik saja tidaklah 

cukup dan kurang membawa arti guna menumbuhkan kreatifitas para 

pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu 

pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika 

perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Oleh karena itu, 

Perlindungan Hak Cipta secara internasional adalah suatu keharusan. 

Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional saat ini ada beberapa 

konvensi internasional, antara lain Persetujuan TRIP’s, Berne Covention, 
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Universal Copyrights Convention, dan Rome Convention. Ada juga 

perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan 

Amerika untuk perlindungan karya cipta.
23

 

2. Paten 

Undang-Undang tentang Paten sudah ada sejak Indonesia masih 

berada dibawah kekuasaan Belanda yang telah diberlakukan sejak tahun 

1844 mengenai ketentuan tentang pemberian hak secara eksklusif terhadap 

penemuan, pengenalan dan perbaikan atas bidang kesenian rakyat. Namun, 

ketentuan ini di cabut pada tahun 1870, yang kemudian tidak segera di 

gantikan. Baru pada tahun 1911 Undang-undang tentang Paten ini 

diberlakukan yang setahun sebelumnya (tahun 1910) sudah di berlakukan 

di Belanda. UU ini kemudian mengalami beberapa perubahan pada tahun 

1916, 1921, 1922, 1931, 1936 dan tahun 1949 setelah Indonesia merdeka. 

Hal ini dikarenakan baru setelah Indonesia merdeka UU ini mulai 

mendapat perhatian dari para jurist, karena prinsip souverenität yang 

dianut oleh UU ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan status baru 

kemerdekaan RI.  

Oleh karena itulah, pada tanggal 28 Agustus 1953 Menteri 

Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman tentang Pencatatan Sementara 

untuk Paten, hingga kahirnya baru ditetapkannya UU No. 6 Tahun 1989 

tentang Paten. Beberapa tahun kemudian, UU ini mengalami revisi pada 
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tahun 1997 dengan UU No.13 Tahun 1997 yang pada akhirnya UU ini 

digantikan lagi dengan UU Paten No. 14 Tahun 2001.  

3. Merek 

Ketentuan hukum tentang merek ini telah sejak lama di bentuk di 

Indonesia yaitu perama kali dimuat dalam KUH Pidana Hindia Belanda 

tahun 1848, dimana Pasal 89 ditetapkan bahwa penyalahgunaan atas segel, 

stempel dan merek atas lembaga Bank atau perdagangan yang dilindungi 

oleh hukum. Sedangkan undang-undang tentang merek untuk Hindia 

Belanda (nama Indonesia saat itu/sebelum merdeka) baru ditetapkan pada 

tahun 1885. Pada tahun 1893, delapan tahun setelah Perjanjian Madrid 

tentang Penndaftaran merek Internasional disetujui, UU merek ini baru 

berlaku bagi Hindia Belanda diberlakukan untuk mengantikan UU Merek 

sebelumnya. UU merek ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1894. 

Pada tahun 1905 UU Merek ini mengalami perubahan dengan Stb No.427 

Tahun 1905. Selanjutnya UU Merek ini digantikan dengan UU Merek 

yang baru pada tahun 1912 yang baru diberlakukan pada tahun 1913. 

Setelah 16 tahun Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1961 dibentuk UU 

nasional tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dalam UU No, 

21 Tahun 1961. Meskipun demikian, UU ini masih memiliki beberapa 

kelemahan yang menyebabkan terjadinya perubahan hingga akhirnya 

menyebabkan Pemerintah Indonesia untuk menggantikannya dengan UU 

tentang Merek yang baru dengan UU No.19 Tahun 1992. Bersamaan 

dengan diberlakukannya UU No.19 Tahun 1992 ini, maka UU No.21 1961 
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dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian UU No.19 Tahun 1992 ini 

baru berlaku pada tanggal 1 April 1993. UU Merek yang baru berlaku 

selama empat tahun ini kemudian bernasib sama dengan UU Paten karena 

pada tahun 1997 UU No.19 Tahun 1992 di revisi dengan UU No.14 Tahun 

1997, yang pada akhirnya direvisi lagi hingga di bentuk UU No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek yang mengantikan UU lama. 

Jadi secara singkat, berkaiatan dengan hal ini, masuknya Indonesia 

sebagai anggota WTO pada tahun 1994, maka sudah menjadi sebuah 

kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan perundang-

undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektualnya yang sebelumnya telah ada 

dengan ketentuan yang diatur dalam Aggrement on Trade Related Aspects of 

Intelectual Property Right (TRIPs). Dalam usahanya ini, maka bersama 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah menganti seluruh peraturan 

perundangan yang lama menjadi baru, tiga diantaranya yaitu
24

:  

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (termasuk 

pengaturan indikasi geografis/geographical indications)  

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Pelanggaran merek atau disebut juga dengan pembajakan sudah sering 

terjadi, baik dalam dunia bisnis maupun di bidang lainnya. Kebanyakan 

alasan utama dilakukannya pembajakan merek adalah karena lamanya waktu 

yang dibutuhkan untuk dapat menjadikan suatu merek menjadi terkenal 
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secara luas dan dipergunakan oleh masyarakat luas, menjadikan beberapa 

produsen melakukan jalan pintas dengan menjalankan perilaku bisnis curang, 

pembajakan dapat dilakuan dengan meniru dari merek yang telah lama 

beredar di pasaran, atau dapat juga disebut sebagai merek yang sudah 

terkenal.
25

 

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Merek 

merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya 

bersifat exclusive dan monopoli yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, 

sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin 

pemiliknya. Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu 

dilindungi itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Soedikno Mertokusumo bahwa hak itu adalah kepentingan yang 

dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan 

atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Mengingat hak merek 

bersifat khusus, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 

Jika ada orang lain yang ber-itikad tidak baik melaksanakan hak tersebut 

tanpa seizin pemegang hak atas merek, maka telah terjadi pelanggaran atas 

hak yang bersifat khusus tadi. Dalam hal seperti inilah terletak urgensi 

perlindungan hukum hak atas merek. Pada umumnya perbuatan-perbuatan 

yang mengarah pada peniruan merek menimpa merek-merek terkenal yang 

selama ini sudah dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen.Meskipun 

merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
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Merek (UUM), namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran merek terus 

saja berlangsung.
26

 

Merek terkenal bukan hanya dalam lingkup dalam negeri saja, bahkan 

saat ini telah banyak kasus peniruan merek terkenal berkelas internasional 

atau merek asing. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan 

dunia (free market), merek asing memegang peranan yang penting dalam 

meningkatkan perekonomian negara.
27

 Maka untuk melindungi kepentingan 

tersebut diperlukan sebuah perlindungan hukum dan pengaturan yang 

memadai sesuai UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terutama untuk 

menghindari adanya peniruan terhadap sebuah merek.  

Salah satu contoh kasus peniruan merek yang terjadi di Indonesia 

belum lama ini adalah mengenai kasus Perusahaan kosmetik asal Perancis, J 

Casanova yang mengugat merek Casanova milik Irawan Gunawan di 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, atas tuduhan peniruan merek dan ingin 

membatalkan merek. Dalam penyelesaian masalah ini, sidang pertama yang 

di gelar menunjukkan kekalahan dari pihak J Casanova, secara singkat dalam 

sidang putusan pihak Majelis Hukum menolak gugatan dikarenakan 

penggugat (J Casanova) tak bisa membuktikan dalilnya sebagai pemilik 

merek J Casanova. Hal itu berdasarkan berkas pembuktian yang disampaikan 

penggugat dalam persidangan. Menurut data, sertifikat merek penggugat di 
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berbagai negara telah habis masa berlakunya dari jangka waktu 10 tahun 

sejak tanggal pendaftaran. Pasalnya, sertifikat tersebut rata-rata terdaftar pada 

periode 1998 hingga 2004.
28

 Kekalahan inilah yang pada akhirnya membuat J 

Casanova mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Proses persidangan ini, 

membuahkan hasil dimana pada akhirnya Perusahaan J Casanova 

memenangkan kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 

K/Pdt.Sus-HKI/2016. 

 Berdasarkan penyataan-pernyataan tersebut, maka permasalahan 

utama yang diangkat dalam penelitian ini setidaknya mengenai beberapa hal, 

diantaranya yaitu pengaturan merek terkenal asing di Indonesia, status 

perusahaan J Casanova sebagai merek asing yang terkenal dan apakah 

putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan pengaturan hukum merek 

terkenal asing di Indonesia. Sementara itu, Putusan yang dimaksudkan disini 

difokuskan pada analisis Putusan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-

Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 

K/Pdt.Sus-HKI/2016. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini dapai dirumuskan beberapa masalah, diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana kekuatan Sertifikat pendaftaran merek dalam kerangka 

pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Niaga?   
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2. Bagaimana Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan pengaturan 

perlindungan hukum bagi merek terkenal asing di Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan serifikat pendaftaran merek dalam 

kerangka pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Niaga   

2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Mahkamah Agung terhadap 

perlindungan pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibedakan berdasarkan dua kategori, yaitu 

manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan 

dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Merek. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya mengenai sengketa merek. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini penulis buat sebagai berikut 

:  

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

Bab II : Tinjauan Pustaka  

Dalam bab ini diuraikan tentang Merek, Merek Terkenal Asing, 

dan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing  

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, 

Objek Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data 

 

Bab IV : Pembahasan 

Bab yang membahas Merek , Perlindungan Merek Asing, dalam 

Penyelesaian sengketa Merek Asing di Indonesia. 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup yang akan memaparkan 2 (dua) 

hal, yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian ini 


