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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam, kaya 

akan sumber daya manusia dan merupakan negara yang sedang berkembang dimana banyak 

sekali pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sistem teknologi 

informasi yang semakin meningkat dapat dilihat dari peningkatan penggunaan internet.  

Dari hasil riset yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJI) dan PusKaKom UI, pada tahun 2014 pengguna internet di Indonesia sudah 

mengalami peningkatan mencapai 34,9% dengan angka pengguna internet 88,1 juta, angka 

tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berasal dari data badan pusat 

statistik (BPS) pada tahun 2014 sebesar 252 juta penduduk. Usia dari pengguna internet di 

Indonesia berusia 18 – 25 tahun, kemudian di lihat dari jenis kelamin pengguna wanita 51% 

dan laki-laki 49%.1 

Pada tahun 2014 pengguna telepon selular mencapai angka kurang lebih 281 juta ( 

dua ratus delapan puluh satu juta) yang tersebar dari sabang sampai merauke.2 Dengan segala 

pencapaian yang telah terjadi di Indonesia, memberikan suatu ketertarikan bagi negara-

negara lain untuk menjalin suatu hubungan baik dari segi ekonomi, politik, sehingga dapat 

menguntungkan bagi kedua negara yang bekerjasama. 

                                                             
1http://www.apjii.or.id/read/content/info-terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014-sebanyak-

88.html. (ditelusuri 8 November 2015). 

2http://foto.metrotvnews.com/view/2015/06/26/407789/pengguna-ponsel-di-indonesia-melebihi-jumlah-

penduduk. (ditelusuri 8 November 2015). 
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Dengan terjalinnya hubungan tersebut, maka lahirlah suatu globalisasi, globalisasi 

mempunyai manfaat, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus 

modal dari negara lain dan meningkatkan perdagangan internasional, hal tersebut 

memudahkan bagi seseorang, perusahaan atau badan hukum untuk menjalin kerjasama dan 

ingin terlibat didalamnya dilengkapi dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. 

Perdagangan memperkenalkan sebuah merek kepada khalayak umum, masyarakat atau 

konsumen dan merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dimana hak 

kekayaan intelektual sangat penting bagi Indonesia, karena : 

1. Untuk membangun bangsa yang makmur dan sejahtera tidak bisa hanya 

mengandalkan sumber daya alam saja akan tetapi sangat membutuhkan sumber daya 

manusia, hak kekayaan intelektual diperoleh melalui sumber daya manusia yang 

kreatif dan inovatif serta mampu mengembangkan perekonomian.  

2. Hak kekayaan Intelektual sebagai penghasil devisa yang cukup dominan di negara-

negara maju yang diperoleh dari royalti, pajak hak kekayaan Intelektual.  

3. Perjanjian-perjanjian berkaitan dengan hak kekayaan Intelektual merupakan hal yang 

patut dipahami pihak-pihak yang berkepentingan, seperti konsultan hak kekayaan 

intelektual dan notaris. 

Dengan demikian perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi 

pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu hak kekayaan intelektual 

yang dilindungi di Indonesia adalah merek. 
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Pada tahun 1997, pemerintah telah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-

undangan di bidang HAKI, dengan mengundangkan :3 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1987 tentang Hak Cipta. 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. 

Pada tahun 2000 pemerintah juga mengundangkan : 

1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

2. Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. 

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

Ketiga Undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001 dan 2002. 

Selanjutnya telah diundangkan : 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. 

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.4 

Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia adalah sebagai 

berikut :5 

                                                             
3 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Buku 
Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2001, hal 4. 
4 Yang akan berlaku efektif 1 (satu) tahun, terhitung sejak diundangkannya yaitu tanggal 29 Juli 2003. 
5 Iman Sjahputra, Hak Atas Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, (Jakarta : Harvarindo, 2007), hal 7. 
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1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang 

(mulai berlaku tanggal 20 Desember Tahun 2000). 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

(mulai berlaku tanggal 20 Desember Tahun 2000). 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Letak 

Sirkuit Terpadu (mulai berlaku tanggal 20 Desember Tahun 2000). 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (mulai 

berlaku tanggal 1 Agustus Tahun 2001). 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (mulai 

berlaku tanggal 1 Agustus Tahun 2001). 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (mulai 

berlaku tanggal 29 Juli Tahun 2003). 

Konvensi-konvensi Internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia adalah sebagai berikut :6 

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention For 

The Protection of Industrial Property. 

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Corporation 

Treaty (PTC) And Regulations Under The Act. 

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law 

Treaty. 

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention For 

The Protection of Literary And Artistic Works. 

5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO (World 

Intellectual Property Organization) Copyrights Treaty. 

                                                             
6 O.C Kaligis, Teori & Praktek  Hukum Merek Indonesia, (Bandung : PT Alumni, 2008), hal 10. 
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Dengan telah diundangkannya peraturan-peraturan mengenai HAKI maka Indonesia 

telah siap untuk melindungi salah satu hak kekayaan intelektual, dalam hal ini merek. Di 

jelaskan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek merupakan 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.7 

Merek dagang 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.8 Hak atas merek adalah hak eksklusif yang berikan 

oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada 

pihak lain untuk menggunakannya (lisensi), kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang 

dimaksud dengan pihak di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah 

seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. 

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif, karena hak tersebut merupakan hak 

yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi 

izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.9 

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni 

memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut 

sebagaimana ia sendiri menggunakannya.  

Merek merupakan bagian penting dari suatu perdagangan, perdagangan melahirkan 

jual beli dengan demikian merek secara langsung memberikan suatu informasi mengenai 

                                                             
7
 Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

8 Ahmadi Miru, Hukum Merek, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 7. 
9Ibid, hal12. 
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kualitas, kuantitas dari produk itu sendiri yang ditawarkan oleh produsen, sehingga konsumen 

mempunyai keleluasan untuk memilih produk mana yang akan digunakan dan dibeli. Merek 

merupakan identitas atau pengenal bagi produsen, dengan adanya merek pada suatu produk, 

produsen dapat secara bebas memasarkan produk tersebut dan masyarakat atau konsumen 

dapat dengan mudah mengenali dan menilai baik buruk produk tersebut.10  

Merek dapat dikatakan sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh produsen, merek sebagai suatu tanda pengenal atau tanda pembeda ataupun 

tanda pengingat bagi konsumen, dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) 

dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya ketika beredar, diperdagangkan dipasaran, 

bahkan suatu merek dapat menjadi status tertentu bagi si pemakainya atau konsumen. 

Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai suatu jaminan hasil 

produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang 

dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Apabila suatu produk tidak mempunyai 

merek maka tentu saja produk tersebut akan sulit di kenal bahkan di ingat oleh konsumen. 

Oleh karena itu produk sebaiknya memiliki merek.  

Merek yang telah dikenal oleh masyarakat dapat diikuti, ditiru, atau dipalsukan oleh 

produsen lain yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. Maka perlindungan merek 

secara khusus diperlukan, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek, perlindungan hak atas kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak atas 

merek yang mana penegakan hukumnya merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan 

karena mempunyai pengaruh atau dampak bagi jalannya perdagangan dalam negeri, investasi 

luar negeri, perdagangan internasional dan investor yang akan berinvestasi di Indonesia. 

                                                             
10 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung : Pustaka 
Bani Quraisy, 2004), hal 166. 



7 
 

Sistem perlindungan yang diberikan terhadap hak atas suatu merek oleh Undang-

undang No. 15 tahun 2001 adalah sistem Konstitutif, yang artinya adalah perlindungan hak 

atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran, sistem ini dikenal dengan istilah 

first to file system, yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar terlebih 

dahulu. Untuk Pemohon sesudahnya yang telah mengajukan merek yang sama atau mirip 

tidak akan mendapat perlindungan hukum. Disamping itu harus pula ditempuh proses 

pendaftaran merek dan uji subtantif, dan harus pula ditempuh mekanisme pengumuman 

dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan 

terhadap pendaftaran merek tersebut. 

Pemegang hak atas merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek memiliki 

hak untuk menggugat secara perdata dan menuntut secara pidana dengan delik aduan 

terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran atas merek berdasarkan Pasal 76, Pasal 84, 

Pasal 90, Pasal 95, dan Pasal 98 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Untuk 

itu pemilik hak atas merek telah dilindungi oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. Hal ini berarti bahwa Pasal-pasal pidana dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas 

perbuatan orang lain sehingga terkait delik aduan pun penyidikan kepolisian dapat dihentikan 

hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum 

diperiksa di pengadilan.11 

Unsur kejahatan dan pelanggaran hak atas merek sebagai hal yang bersifat khusus 

berdasarkan asas lexspecialis derogate lexgeneralis, yaitu suatu aturan yang bersifat khusus 

dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum.12 

                                                             
11http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f98f0a42a785/apakah-pembeli-tas-kw-bisa-dipenjara. (ditelusuri 
3 Juli 2013). 
12http://www.polrespasuruan.com/print_version.html?act=artikel&idart=2&judul=Hak%20dan%20Kekayaan%2
0Intelektual%20:%20Penegakan%20Hukum%20Merk . (ditelusuri 3 Juli 2013). 
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Pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama dengan 

tidak menghargai keaslian suatu karya, yaitu kepintaran, kecerdasan, kemampuan berpikir, 

berimajinasi, atau the creation of human mind hanya menjadi suatu hal yang biasa bagi 

pelanggar Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini merek. Keberadaan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang 

tidak dapat dipungkiri dan sangat menguntungkan satu sama lainnya, merupakan sesuatu 

yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah 

kesana. 

Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula 

halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan 

terlibat langsung. Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni 

budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama 

yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi.  

Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual 

yang dapat dan perlu dilindunggi oleh Pemerintah. Salah satu contoh HAKI yang harus 

dilindungi ialah merek karena merek merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia 

bisnis. Merek yang sudah menjadi terkenal dan telah laris di pasaran tentu saja akan membuat 

produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, 

bahkan dapat muncul persaingan tidak sehat.13  

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di 

bidang perdagangan meningkat secara pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar 

tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan seperti itu maka menjadi hal yang dapat 

dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum 

                                                             
13 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 91-92. 
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yang memadai, apalagi jika melihat beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan 

ekonomi dan perdagangannya terhadap produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan 

intelektualitas manusia. 

Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap merek dapat di lihat dari pasal demi 

pasal Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, akan tetapi kegiatan meniru suatu 

produk masih berlangsung di tempat-tempat pusat pemberlanjaan, karena penegakan hukum 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara 

menyeluruh dan hanya mengandalkan laporan dari pihak yang dirugikan. Sesuatu yang bisa 

menggerakan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk 

mengatur disebut peristiwa hukum, dalam hal ini peristiwa hukum sudah ada, yaitu adanya 

pelanggaran atas merek dengan melakukan pemalsuan sehingga munculnya kerugian, sesuai 

dengan pengaturan hukum, yaitu setiap perbuatan yang tidak benar menurut hukum yang 

menimbulkan kerugian pada orang lain menyebabkan orang yang melakukan perbuatan itu 

diharuskan membayar ganti rugi.14 

Peraturan hukum ini dapat menyampaikan arti norma yang memberikan suatu 

konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan, karena peraturan 

yang sudah tertera dengan jelas di dalam perundang-undangan mempunyai kelebihan, yaitu 

adanya kepastian hukum, kepastian ini dijamin oleh adanya pembuatan hukum yang 

dilakukan secara sistematis oleh badan-badan yang khusus untuk itu dan teknik-teknik 

perumusannya yang terpelihara dan dikembangkan secara baik, yang intinya bentuk 

pengutaraannya secara tertulis jus scriptium.15 

Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan 

intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dengan temuan-temuan barang atau 

                                                             
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 35. 
15 Ibid, hal 46-91. 
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jasa yang lebih dikenal dengan penciptaan. Pada merek terdapat unsur ciptaan, yaitu : desain 

logo dan huruf. Merek bukan hanya sebagai suatu nama atau simbol melainkan merek 

memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati 

merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. 

Merek terkenal di dunia seperti Coca-Cola, IBM, Chanel dan lainnya, jika konsumen 

menilai merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang ada pada barang tersebut 

telah memenuhi keinginan dari konsumen itu sendiri. Konsumen dalam hal ini mau 

membayar lebih mahal untuk produk dengan merek tertentu yang telah diakui dunia dan yang 

dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan 

reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif. Bahkan bagi beberapa 

negara di Amerika Selatan, merek dijadikan sebagai simbol asosiasi kultural dan sentuhan 

mistik.  

Fungsi utama dari merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik 

barang atau jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk 

perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang 

merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk 

tersebut. Di masa yang akan datang, untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus 

mampu membedakan dengan mudah antara produk asli dengan produk yang mirip.16  

Citra dan reputasi dari sebuah perusahaan untuk menciptakan suatu kepercayaan 

merupakan dasar penting untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama 

baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor emosional terhadap merek tertentu, 

berdasarkan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk 

yang dimiliki merek tersebut. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk 

                                                             
16Suyud Margono dan Lingginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, (Jakarta : Novirindo Pustaka 
Mandiri, 2002), hal 27. 
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berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk dari merek tersebut yang 

mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk memiliki reputasi yang baik. 

Merek terkenal mempunyai kualitas yang bagus senantiasa berinvestasi dan 

mengembangkan produk mereka dengan berbagai model dan inovasi yang tinggi sehingga 

masyarakat sudah meyakini kualitas dari merek tersebut, walaupun sebagian besar pelaku 

bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang mereka 

miliki dengan produk para pesaing mereka, akan tetapi tidak semua dari mereka yang 

menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. 

Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek memberikan 

hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk 

memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang 

dapat membuat bingung konsumen. 

Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah 

produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan 

merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk 

yang identik atau produk yang mirip. Dalam kegiatan perekonomian, terdapat merek yang 

telah terdaftar akan tetapi tidak pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan, merek yang 

tidak pernah digunakan tersebut biasanya dikenal dengan merek non use. 

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki peranan yang 

sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi dapat 

membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia 

periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau 

reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang 
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sangat berharga secara komersial, dan karena dengan adanya merek tersebut dapat membuat 

harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan 

perusahaan yang memproduksinya. 

Merek yang sudah terdaftar telah dapat diterapkan dengan strategi pemasaran, yaitu 

strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat 

konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu 

barang yang bersangkutan. Jadi, merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang 

menggunakan merek mempunyai kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk 

mempengaruhi pasar.17  

Persepsi terhadap merek merupakan gengsi bagi kalangan tertentu, biasanya gengsi 

seseorang terletak pada barang dan jasa yang digunakannya dengan alasan yang sering 

muncul adalah karena kualitas, bonafiditas, atau investasi sehingga merek bukan lagi hanya 

sebagai kebutuhan akan tetapi sudah menjadi gaya hidup. Merek juga biasanya dapat 

membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya. 

Banyak merek produk fashion  yang ditawarkan produsen kepada konsumen 

menjadikan konsumen fanatik terhadap merek-merek tertentu, sebab konsumen dihadapkan 

pada berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. 

Terdapat masyarakat menengah ke bawah dalam menggunakan merek produk fashion 

terkenal dengan cara membeli produk palsu walaupun demikian tidak menjadi masalah yang 

penting dapat membeli barang yang mirip dengan merek barang terkenal.  

Tujuan bagi pemilik merek dalam menggunakan merek atas barang-barang 

produksinya adalah untuk kepastian pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang 

yang diperdagangkan selain itu dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas teritorial 

                                                             
17 Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (Bandung : Alumni, 2003), hal 131. 
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perdagangan suatu jenis barang tertentu dengan merek tersebut, nilai suatu barang menjadi 

penting di mata konsumen. Oleh sebab itu, produk tanpa identitas atau merek maka dapat 

dipastikan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena dengan merek merupakan 

“penjual awal” bagi suatu produk untuk dijual kepada konsumen.  

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas 

saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan 

modern yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek (goodwill), lambang 

kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan 

jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan 

konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain 

sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat 

pada merek. Tahapan suatu merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh 

masyarakat konsumen dan menjadikan merek itu sebagai asset perusahaan adalah tahapan 

yang sangat diharapkan oleh pihak produsen maupun pemilik merek, tahapan ini disebut 

sebagai ekuitas merek.  

Apabila perusahaan sudah mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal oleh 

masyarakat, hal tersebut dapat menimbulkan para kompetitor yang beritikad tidak baik (bad 

faith) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan dan pemalsuan atas 

merek dalam produk fashion tujuannya mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu 

singkat. Apabila pemalsuan merek dalam produk fashion berlangsung secara terus menerus 

maka tidak menutup kemungkinan perdagangan tidak berkembang dengan baik dan 

memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar Hak Kekayaan Intelektual.18 

 

                                                             
18 Iman Sjahputra, Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik & Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT 
Alumni, 2009), hal 14-15. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Seperti yang telah dipaparkan diatas, merek merupakan suatu pengenal, jaminan atas 

kualitas suatu produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen atau masyarakat, 

tujuannya untuk memudahkan konsumen memilih produk mana yang akan digunakan dari 

banyak produk yang ada dipasaran, karena membeli sebuah produk bagi sebagian orang pada 

saat sekarang ini sudah merupakan bagian dari gaya hidup (life style). 

Dengan adanya regulasi yang mengatur hak atas merek, hal tersebut tidak lantas 

menyurutkan pelanggaran-pelanggaran atas merek berkurang, hal ini menjadi sebuah tanda 

tanya besar.  

1. Bagaimana implementasi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap 

produk fashion di Indonesia  

2. Bagaimana kebijakan dan tindakan Pemerintah dalam upaya menghilangkan praktek 

pemalsuan merek. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, Penulis mencoba 

untuk menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek dalam produk fashion di Indonesia. 

2. Untuk mendeskripsikan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam upaya 

menghilangkan praktek pemalsuan Merek. 

1.4  Manfaat Penulisan  

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain : 
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1. Teoritis: Kegunaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi kepada ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. 

2. Praktis: Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini bermanfaat untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kinerja dalam pemberantasan pelanggaran atas merek dalam 

produk fashion. Dan untuk Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk menindak pemalsuan merek dengan tidak harus menunggu 

adanya laporan dari pihak yang dirugikan (delik aduan). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang terkait satu dengan yang 

lainnya, yaitu : 

Bab I Pendahuluan : 

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah  yang merupakan dasar 

dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan berupa rangkuman penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. 

Bab II Tinjauan Pustaka : 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan teori, sejarah merek, pengertian 

merek, pengertian merek bagian Hak Kekayaan Intelektual, fungsi dan manfaat merek 

sebagai Hak Kekayaan Intelektual, dasar hukum perlindungan merek, ruang lingkup 

merek, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, penghapusan dan pembatalan 

pendaftaran merek, lisensi merek, merek dalam produk fashion, landasan konseptual. 

Bab III Metode Penelitian Hukum : 

Dalam bab ini Penulis membahas mengenai jenis penelitian, cara memperoleh bahan 

hukum, sifat analisis, hambatan-hambatan dalam penulisan dan penanggulangan 

hambatan. 
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Bab IV Analisis 

Dalam bab ini penulis membahas kasus tentang pelanggaran atas merek dan menganalisis 

kasus tersebut dengan peraturan yang berlaku serta teori-teori yang terkait, dan 

memaparkan, menguraikan : 

1. Putusan, Mahkamah Agung 257/Pid/B/2011/PN.BB 

2. Analisis 

Bab V Penutup  

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan topik yang telah penulis pilih, 

permasalahan serta analisis, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




