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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi 

Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Mengenai negara 

hukum, Undang – Undang Dasar 1945 secara tegas menjelaskan bahwa Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan 

belaka (machstaat). Menurut Sri Soemantri, suatu Negara Hukum harus 

memenuhi beberapa unsur, yaitu Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; Adanya 

jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Warga Negara); adanya pembagian 

kekuasaan dalam Negara; danadanya pengawasan dari badan-badan peradilan.1 

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi 

warganya. Maksudanya adalah segala kewenangan dan tidakan alat-alat 

perlengkapan negara diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan 

keadilan bagi pergaulan hidup warganya. 2  Dalam batasan ini, salah satu asas 

penting Negara Hukum adalah Asas Legalitas. Asas legalitas berkaitan erat 

dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara Hukum. Dalam 

perkembangannya, konsep Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham 

                                                             
1 Mien Rukimini, Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas 

Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Ssitem Peradilan Pidana Indonesia. (Bandung: PT. 

Alumni Bandung, 2003), hal. 1. 
2Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 8. 
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kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekusaan 

Negara atau Pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar 

Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, 

Kedaulatan Rakyat merupakan unsur material Negara Hukum, disamping masalah 

kesejahteraan rakyat.3Konsep Negara Hukum adalah sebuah konsep atau ide yang 

merupakan basic demand dari sebuah bangsa. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh 

Negara yang ada di dunia, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar 

Negaranya tentang konsep negara hukum, baik itu negara yang mempunyai basis 

ideologi komunis, liberal, Kebangsaan maupun yang lainnya.4 

Sementara itu, Hans Kelsen mengatakan bahwa Negara itu sebenarnya 

adalah suatu tertib hukum yang timbul karena diciptakannya peraturan-peraturan 

hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara itu 

harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya. 5  Perkembangan 

perekonomian bertumbuh dengan cepat seiring dengan perkembangan waktu. 

Dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung dengan 

kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak 

transaksi perdagangan baik perdangan barang maupun jasa yang ditawarkan 

dipasar terbuka. 

Harus diakui perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkaitan erat 

dengan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut 

HKI). Perkembangan bidang HKI ini pada kenyataanya menjadi lebih cepat lagi 

                                                             
3Ni’matul huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judical Review, (Yogyakarta : UIPres, 

205), hal.19 
4 Pengertian kedaulatan yang dimaksud disini adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu 

negara, yaitu  kekuasaan yang bersifat dapat menentukan dalam taraf tertinggi dan terakhir. Lihat 

dalam  Soehino, 2005, Ilmu Negara, (Liberty;Yogyakarta) hal. 156 
5Ibid., hal. 140. 
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seiring dengan perkembangan perdagangan Internasional. Secara yuridis 

normatif,HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari 

hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang 

menalar.6Salah satu bagian dari HKI adalah Merek.  

Merek merupakan tanda 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.7Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, Merek merupakan dasar 

perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai Goodwill, 

lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan 

dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar. Terdapatnya Merek 

dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli 

terutama dengan membagikannya produk lain yang sejenis, termasuk dari segi, 

kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada Merek.  

Sebagaimana disinggung diatas HKI merupakan hasil dari karya intelektual 

manusia yang dijelmakan dalam suatu bentuk ciptan atau penemuan. 8  HKI 

merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Objek HKI bukan terhadap barangnya, melainkan 

terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak 

berwujud. HKI akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya 

dalam bentuk penemuan atau ciptan untuk dapat dinikmati oleh konsumenya. 

Salah satu aspek di bidang pembangunan ekonomi adalah berkaitan dengan hak 

                                                             
6OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006), hal 9. 
7Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.  
8Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayan Intelektual (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 207), hal. 9. 
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milik intelektual yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

Teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap Hak Milik 

Intelektual, sehingga mendorong Negara untuk menyusun pengaturan Hak Milik 

intelektual.9 

Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya 

tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan manusia. Saat ini, terdapat beberapa istilah yang 

digunakan untuk memberikan pengertian terhadap hak tersebut yang merupakan 

terjemahan dari Intelectual Property Rights (IPR). 

HKI pada dasarnya merupakan hak milik dari hasil pemikiran, yang bersifat 

tetap dan eksklusif dan melekat pada pemilknya. HKI pada dasarnya adalah hak 

dimana dengan hak tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia di dalam bidang 

industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik. HKI terdiri dari beberapa cabang 

ilmu, yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. 

Menurut Pasal ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU 

Merek) memberikan pengertian bahwaMerek adalah tanda yang dapat ditampilkan 

secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 

                                                             
9Sri Ahyani, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Pasing Of, Jurnal 

Wawasan Hukum, Vol. 27, No. 2, September 2012, hal. 538. 
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dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa. 

Pada hakikatnya, Merek merupakan tanda pengenal yang dapat membawa 

citra dan persepsi kepada pemakai atau konsumennya. Masyarakat sebagai 

konsumen akan mengenali suatu barang dan/atau jasa dari mereknya, yang 

digunakan sebagai identitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Semakin terkenal 

suatu Merek, maka ada indikasi untuk meniru Merek tersebut. Merek juga 

berfungsi sebagai faktor penentu dalam penjualan suatu produk. Suatu produk 

barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas baik tentu akan berpengaruh pada 

populernya Merek yang digunakan atas produk barang dan/atau jasa tersebut, 

sehingga memudahkan perusahaan dalam menjual atau memasarkan produk 

tersebut kepada masyarakat, karena masyarakat sudah mengetahui dan percaya 

akan kualitas yang terjamin dari produk tersebut. Sedangkan, perusahaan yang 

memiliki kualitas yang kurang baik, maka Mereknya pun tidak akan begitu 

dikenal di masyarakat. 

Harus diakui dalam suatu aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi adanya 

persaingan (competition) di antara para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan 

berusaha untuk meciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki 

baik barang dan/atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh 

konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi 

negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang 

menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat (unfair competition)10 

                                                             
10Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), hal. 8. 
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Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam Industrial 

Property mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan 

atas suatu Merek. Dalam Konvensi Paris, persaingan usaha tidak sehat dalam hal 

HKI diatur dalam Pasal 10 Bis dan Pasal 10 Tertentang Unfair Competition. 

Konvensi ini memuat ketentuan bahwa seluruh Negara peserta konvensi harus 

memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha yang 

tidak sehat. Ditentukan pula bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan 

honest practices industrial and commercial matters dianggap sebagai perbuatan 

persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang secara khusus dilarang dalam Pasal ini 

yaitu segala perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun 

berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial 

dan komersial dari para pelaku usaha.11 

Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization) 

dengan serta merta menandatangani pula kesepakatan yang didalam persetujuan 

TRIPs pada tanggal 15 April 1994 dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay 

yaitu Agreement Establishing the World Trade Organizationmelalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia.12 

Pengelompokan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa 

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih 

dalam dua kelompok, yaitu Hak Cipta (Copyright), dan Hak atas Kekayaan 

Industri (Industrial Property) yang berisikan Paten, Merek, Desain Produk 

                                                             
11Pasal 10 bis, Konvensi Paris 
12Cita Citrawinda, Buku Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Universitas Indonesia), 

2007, hal. 2. 
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Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia 

Dagang.13 

Merek dagang (Trademark) yang merupakan bagian dari HKI memiliki 

nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. Merek adalah nama atau simbol 

yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa di antara yang 

lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut. 

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Merek memiliki nilai yang 

strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, 

Merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain 

yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya 

dalam pemasaran. Bagi konsumen, Merek selain mempermudah 

pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah 

terbiasa dengan pilihan barang dari Merek tertentu, cenderung untuk 

menggunakan barang dengan Merek yang sudah dikenalnya berkualitas baik.14 

Sejauh ini Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam 

kehidupan masyarakat modern. Merek merupakan salah satu wujud karya 

intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang 

diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan 

asal usul barang tersebut. Merek dapat dijumpai di beraneka ragam aspek 

kehidupan, seperti ekonomi, sosisal, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan 

politik. Praktik branding telah berlangsung berabad-abad, namun makna 

Merek (brand meaning) mengalami perubahan signifikan. Pada mulanya, 

                                                             
13Bambang, Kesowo. Kebijakan di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya 

Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT. Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik 

Intelektual DPP Golkar. (Jakarta 4 Februari 1992), hal. 7. 
14Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (PT ALUMNI; Bandung, 

2006, hal. 57. 
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istilah brand (Bahasa Inggris) yang diambil dari kata brandr (bahasa Old 

Norse) mengandung makna “to burn”, sementara dalam Komunitas Skotlandia 

Kuno, istilah bermakna “keep your hands off”. Hal ini mengacu pada praktek 

pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya telah dimulai 

sejak tahun 2000 Sebelum Masehi. Ini tercermin pula dalam salah satu definisi 

Merek yang dimuat dalam Oxford Advance Leaner’s Dictionary of Current 

English edisi tahun 2000 “tanda yang dibuat dengan logam panas, khususnya 

pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya”. Dengan demikian, 

pada mulanya Merek dipakai sebagai macam pernyataan kepemilikan dan 

properti, yang hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai konteks, 

misalnya peternakan, industri balap kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis 

dan seni rupa), dan bahkan bisnis.15 

Di Indonesia, Merek mulai berkembang pesat sejak peralihan antara abad 

19 dan abad 20. Pada masa penjajahan Belanda tersebut, sudah banyak produk 

Indonesia, seperti jamu, rokok, kecap kopi, teh, dan batik menggunakan logo 

atau gambar sebagai Merek. Hanya saja, tujuan pemakaian Merek pada masa 

itu perancang dan/atau penyedia jasa spesifik. Fokus branding pada masa itu 

belum dipusatkan pada identitas dan diferesiasi masing-masing Merek 

individual, apalagi pada aspek ekuitas Merek.16 

Pada perkembangan selanjutnya, Merek mulai digunakan sebagai alat 

mengidentifikasikan produk spesifik, dimana Merek berperan penting sebagai 

pedoman atau acuan tingkat dan konsistensi, serta melambangkan makna 

                                                             
15Casavera,2009, “8 kasus sengketa Merek di Indonesia”, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009), 

hal. 2. 
16Ibid., 
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psikologis tertentu. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan sejumlah 

Merek produk terkenal, diantaranya Lipton, Twining, Blue Band, Sunlight, 

Hugo Boss, dan seterusnya. Dalam hal ini Merek diberikan untik masing-

masing produk atau kategori produk yang dihasilkan oleh seorang produsen, 

dan bukan lagi semata - mata nama pemilik Merek bersangkutan. Salah satau 

perusahaan yang sering disebut-sebut sebagai pelopor manajemen Merek 

modern adalah Procter & Gamble, yang melopori penunjukan Manajer Merek 

yang bertanggung jawab menangani Merek-Merek spesifik.17 

Perubahan Undang-Undang Merek dagang (trademark law) di sejumlah 

negara (termasuk Indonesia) berimplikasi pada kokohnya status Merek sebagai 

salah satu bentuk intellectualproperty yang mendapat perlindungan hukum. 

Seiring dengan berkembangnya wacana dan praktik manajemen ekuitas Merek 

(brand quality) yang memandang Merek sebagai salah satu Intangible asset 

terpenting setiap organisasi, Merek kemudian mencuat sebagai komoditas yang 

banyak diburu. Merek yang bercitra positif dan dikenal luas diyakini 

memberikan sejumlah manfaat, diantaranya kepuasan dan loyalitas konsumen 

yang lebih tinggi, kesediaan konsumen untuk membayar harga premium, 

kesediaan pelanggan untuk Merekomendasikan Merek bersangkutan kepada 

orang lain, tingkat pembelian ulang yang lebih besar, sumber arus kas potensial 

masa depan (lewat peluang eksistensi dan lisensi Merek), dan seterusnya.18 

Semakin ketatnya implemetasi Undang-Undang Merek berpotensi 

mempersempit ruang gerak para pebisnis yang tidak beritikad baik (seperti 

pihak-pihak yang memproduksi dan/atau memasarkan bajakan, tiruan atau 

                                                             
17Ibid., hal. 2. 
18Ibid., 
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palsu, Mereka yang mencoba mendomplang popularitas Merek terkenal dengan 

cara menggunakan sound-alike atau look-alike brand names, dan sebagainya). 

Implikasinya, pilihan strategik yang tersedia meliputi menciptakan dan 

menumbuhkembangkan Merek sendiri, membeli hak lisensi atau waralaba 

Merek terkenal, mengembangkan co-branding, atau kalau memungkinkan, 

mengakuisisi, Merek yang sudah ada. Dalam konteks ini bisa dipahami 

mengapa fenomena jual-beli Merek marak berlangsung belakangan 

ini. 19Seperti halnya sengketa Merek yang pernah terjadi di Indonesia yaitu 

perselisihan antara Hugo Boss dengan ZegoBoss, yang pada pokoknya 

sengketa Merek tersebut timbul terkait suatu Merek untuk dua jenis produk 

barang, yang telah diperiksa dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam 

putusannya 20No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017.  

Dalam Putusan tersebut diselesaikan sengketa antara Hugo Boss, dengan 

Alexander Wong selaku pemilik MerekZegoBoss. Putusan MA 

No.938K/Pdt.Sus-HKI/2017dengan pemohon Hugo Boss, serta termohon 

kasasi Alexander dan/atau Alexander Wong, dan Direktorat Merek di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Mengabulkan permohonan kasasi 

dari pemohon Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG 

tersebut,” Putusan kasasi ini menganulir putusan Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat No. 27/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.JKT.PST. Putusan pengadilan itu 

menyatakan menolak gugatan Hugo Boss yang minta agar Merek ZegoBoss 

milik Alexander Wong dihapus dari Daftar Umum Merek. Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat  itu diketok pada 4 Oktober 2016. Alasan hakim ketika itu 

                                                             
19Ibid., hal. 3. 
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daya pembeda Merek asal Jerman ini dinilai lemah.Akan tetapi, dengan 

dikabulkannya kasasi Hugo Boss maka arah angin telah berubah. Hugo Boss 

berhasil membatalkan merek - merek Zegoboss No. IDM000189607 dalam 

kelas 25, Zegoboss No. IDM000394982 dalam kelas 25, Zegoboss Platinum + 

Logo No. IDM000384747 dalam kelas 25 dan Zegoboss No. IDM000376735 

dalam kelas 3. 

Penulisan Merek ZegoBoss merupakan satu kesatuan dan tidak 

dipenggal-penggal seperti halnya milik HugoBoss. Adapun, Boss merupakan 

kata umum dalam kamus yang sudah lazim di telinga masyarakat Indonesia, 

sehingga penggunannya tidak serta merta menjadi bentuk peniruan. Hal ini 

berbeda dengan ZegoBoss dimana dalam bahasa Bosnia ZegoBoss memiliki 

arti Saya Bosnya, itu merupakan kreasi dari pihak ZegoBoss itu sendiri. 

Dalam hal ini terdapat Merek yang menggunakan kombinasi kata Boss 

dalam Daftar Umum pada Direktorat Merek. Hal tersebut menunjukkan Boss 

adalah kata umum yang memiliki daya pembeda lemah (low distinctiveness). 

Selain itu juga terdapat delapan pihak yang mendaftarkan Mereknya 

menggunakan kombinasi Boss, yakni HB Boss dengan No. IDM000427772 

milik Hikmat Rusdi, Boss Country No. IDM 000348670 milik Soh Han Boen, 

dan KidBoss dengan No. IDM 000198951 atas nama Liaw Kong Min. 

Dalam perkara ini Perusahaan Hugo Boss menilai pendaftaran Merek 

yang dilakukan oleh ZegoBoss tidak mempunyai iktikad baik karena ZegoBoss 

diklaim telah membonceng keterkenalan Merek Hugo Boss dengan 

mencantumkan kesamaan nama. Hal tersebut dapat memicu kebingungan 
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konsumen Hugo Boss, dimana konsumen Hugo Boss berasumsi bahwa Hugo 

Boss memiliki hubungan kerjasama dengan ZegoBoss. 

Pada tahun 2016, pemerintah telah melakukan pengesahan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Undang – UndangMerek dan Indikasi 

Geografis, yang mana regulasi ini menjadi sangat penting dalam hal menjaga 

siklus persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta 

perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri dalam Negeri. 

Kehadiran regulasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, 

baik dalam negeri maupun luar negeri.  

Sebagaimana telah dikutip diatas, Merek adalah tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. 21 Sementara itu 

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sarna atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. 22 

SedangkanMerek Jasa adalah Merek yang digunakan pacta jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sarna atau 

badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. 23  Khusus 

pengertianMerek Kolektif, yang dimaksud adalah Merek yang digunakan pada 

                                                             
21Pasal 1 Butir 1, Undang - Undang Nomor  20 tahun 2016 tentang Merek  dan indikasi 

geografis, LNRI Nomor 252 tahun 2016,TLNRI Nomor 5953 
22Ibid., Pasal 1 Butir 2.  
23Ibid., Pasal 1 Butir 3   
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barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri 

umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama 

untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.24 

Perlu dicatat bahwa, definisi Merek merupakan salah satu aspek yang 

banyak diperdebatkan dikalangan pakar manajemen Merek. Setiap pakar 

meberikan rumusannya masing-masing, tergantung pada prespektif analitis 

yang digunakan (ekonomika makro, ekonomika mikro, sosiologi, psikologi, 

antropologi, sejarah, semiotika, dan filsafat). Kontroversi terbesar berkenaan 

dengan pengukiuran kekuatan Merek, misalnya bagaimana kita harus 

mengukur ekuitas Merek, indikator apa saja yang harus digunakan, ukuran 

berbasis pelanggan (customer based), berbasis produsen (producer based). 

Berdasarkan definisi berbasis pelanggan, Merek diartikan sebagai 

serangkaian asosiasi mental yang diyakini konsumen dan menambah nilai bagi 

sebuah prodiuk atau jasa.25 Asosiasi semacam ini harus bersifat unik, kuat, dan 

positif. Definisi menekankan aspek nilai persepsi tambah yang dihasilkan oleh 

penggunaan sebuah nama Merek.26 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Merek, “Merek adalah tanda 

yang dapat ditampilkan secara grafis  berupa gambar/logo, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang/atau jasa yang diproduksi baik oleh orang atau badan 

                                                             
24Ibid.,Pasal 1 Butir 4. 
25 Keller, Kevin Lane. 1998.  Strategig Brand Management: Building, Measuring, and 

Managing Brand Equity. New Jersey: Prentice-hall, Inc. 
26H.D. Effendy Hasibuan, perlindungan Merek, Jakarta: (program pascasarjana fakultas 

hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal.1. 
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hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Sedangkan Merek 

dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang- Undang 

Merek yang mengatur tentang Merek dagang dan Merek jasa,  yang 

menyebutkan bahwa “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 jenis 

lainnya”. Sedangkan Merek  jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang 

dipegangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. 

Selanjutnya, Pasal 1 butir 5 Undang - Undang Merek menyebutkan 

bahwa, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh  negara 

kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya.”Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk dua 

dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau 

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi orang 

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

Sedangkan untuk pengertian Merek terkenal, tidak ada definisinya dalam 

Undang- UndangMerek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut 

pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu Merek yang dikenal luas 

oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat. Ada dua terminologi hukum 
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yang memiliki pengertian sama dengan Merek terkenal, yaitu “famous mark” 

dan “well known mark”.27 

Pengaturan hukumMerek di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan 

Hindia Belanda memberlakukan ”Reglement Industrieele Eigendom  Tahun  

1912”  (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912), Stb.1912 Nomor 

545. Setelah merdeka, Indonesia berusaha memberi perlindungan lebih 

terhadap Merek dengan dikeluarkannya Undang - Undang Merek Perusahaan 

dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961). Namun UU Merek 1961 dirasakan 

hanya merupakan pengalihan dari ketentuan Reglemen 1912.28 

Pada Tahun 1992 keluar peraturan baru mengenai Merek yaitu Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) yang berlaku 

efektif tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997 diundangkan Undang -

Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1997). Kemudian, UU 

Merek 1997 diperbaharui dan  diganti lagi dengan Undang- Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek) yang diundangkan tanggal 1  Agustus 2001 dan kemudian Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Merek diubah oleh Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang berlaku saat ini. Salah satu tujuan 

Indonesia mengamandemenkan peraturan Mereknya adalah agar sejalan 

dengan peraturan-peraturan dan hukum tentang Merek yang berlaku secara 

Internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris. Perubahan dalam 

                                                             
27 Rahmi, Jened, Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. (Jakarta: 

Prenadamedia Group; Jakarta, 2015), hal. 241. 
28Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 

hal.1. 
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Undang-Undang Merek terkait dengan sistem pendaftaran Merek, yaitu 

perubahan sistem pendaftaran Merek yang menganut sistem deklaratif (first to 

use principle) sebagaimana dianut oleh UU Merek 1961, kemudian diubah 

menjadi sistem pendaftaran konstitutif (First to file principle).29 

Sementara itu, dari kacamata akutansi dan manajemen keuangan, Merek 

dipandang sebagai Intangible Asset dan sekaligus Conditional Asset. Sebagai aset 

tak berwujud fisik, Merek mulai masuk dalam kategori Intagible Asset (bersama-

sama dengan paten, database, dan sejenisnya) di neraca sebuah perusahaan, 

khususnya disejumlah negara, seperti Inggris dan Selandia Baru. Aset adalah 

elemen yang mampu menghasilkan manfaat selama priode waktu panjang.Namun, 

mengapa Merek merupakan aset kondisional hal itu dikarenakan dalam rangka 

menghasilkan manfaat berupa nilai finansial bagi para pemiliknya, Merek harus 

diselaraskan dan diaktivitaskan bersama aset material lainnya (seperti fasilitas 

produksi). Banyak pakar Merek yang lupa atau tidak menyadari bahwa tidak ada 

Merek tanpa produk atau jasa yang menggunakannya. Dengan kata lain, meskipun 

banyak orang mengklaim bahwa Merek adalah segalanya (brands are all and 

everything), kenyataannya Merek tidak bisa eksis tanpa dukungan produk atau 

jasa. Produk dan jasa bersangkutan merupakan pengejawantahan (embodiment) 

sebuah Merek, yang mampu membuat sebuah Merek menjadi nyata. Oleh sebab 

itu, produk dan jasa tersebut menjadi sumber utama evaluasi Merek. Manajemen 

Merek biasanya bermula dengan mencipatakan barang, jas, tempat, orang dan/atau 

organisasi yang mewujudkan sebuah Merek. Pandangan ini dikenal sebagai model 

tradisional manajemen Merek atau disebut pula ‘product and surround’ atau 

                                                             
29 IB Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, (Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2007), hal. 74. 
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‘product plus’ model. Dalam model ini, Merek merupakan produk yang 

dibungkus dengan nilai-nilai emosional dan kepribadian. 

Secara historis, Merek diciptakan untuk melindungi produsen dari para 

pencuri. Merek hewan piaraan (cattle brand) berupa tanda khusus pada masing-

masing ternak mengidentifikasi pemilikdan memudahkan pencarian dan 

pembuktian manakala ternak tersebut dicuri. Merek juga mengidentifikasi sumber 

anggur, minyak zaitun, dan kain sutra, serta menciptakan nilai dimata para 

pembeli lewat penciptaan reputasi produsen atau distibutor produk-produk 

bersangkutan. Aspek kunci dalam definisi hukum ini adalah bahwa Merek 

memiliki hari jadi (birthday), yakni tanggal registrasinya. Sejak tanggal 

registrasinya, sebuah Merek menjadi properti, yang perlu dipertahankan dari 

setiap pembajakan dan pelanggaran. Hak Merek akan hilang bilamana  Merek 

tidak dipertahankan dengan baik, atau jika registrasi tidak diperpanjang. Salah 

satu penyebab hilangnya hak eksklusif atas sebuah Merek adalah degenerescence, 

yakni manakala perusahaan ‘membiarkan’ sebuah nama Merek unik menjadi 

generik. 

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian ini mengenai  

ANALISIS NORMA PENGATURAN DAN PELAKSANAAN 

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK HUGO BOSS DI INDONESIA. 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hal yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dibahas adalah :  
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1.2.1. BagaimanaPengaturan Perlindungan HukumMerek berdasarkan 

Prinsip Larangan Adanya Penggunaan Merekyang sama pada 

pokoknya pada barang sejenis? 

1.2.2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek dalam Perkara 

Merek Hugo Boss melawan ZegoBoss di Indonesia berdasarkan 

putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.3.1. Untuk mengkaji Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum Merek 

Berdasarkan Prinsip Larangan adanya penggunaan Merekyang sama 

pada pokoknya pada barang sejenis. 

1.3.2. Untuk mengkaji Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek dalam 

Perkara Merek Hugo Boss melawan ZegoBoss di Indonesia 

berdasarkan putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan baru yang sekaligus menjadi 

bahan masukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas Merek dalam 

sengketa antara Merek Hugo Boss dengan Merek ZegoBoss di hubungkan 

dengan Undang – Undang Merek.  
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1.4.2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis di bidang Hukum Bisnis khususnya yang berkaitan dengan 

perlindungan hak Merek. Selain itu, diharapkan juga dari penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi dari penelitian sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematik. Sistematika penulisan yang 

digunakan oleh penulis terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan suatu bab pengantar berisikan 5 

bagian.Adapun isinya meliputi Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka merupakan bagian dari hasil penelitian 

yang berisikan paparan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti dalam penulisan laporan 

penelitian. Tinjauan Pustaka disini adalah teori – teori 

yang berkaitan dengan Hukum Merek di Indonesia. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian merupakan bab tersendiri yang 

memaparkan metode penelitian yang akan digunakan 

peneliti yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti.  

BAB IV : ANALISIS  

Analisis merupakan bab yang menguraikan atau 

menganalisis permasalahan yang ada. Pada bab ini 

dianalisis permasalahan tentang  Merek di Indonesia beserta 

pengaturannya, serta unsur-unsur yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku di Indonesia.  

 BAB V  : PENUTUP 

Penutup merupakan bab terakhir di dalam penulisan tesis ini 

yang berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini diuraikan 

kesimpulan  terhadap  permasalahan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 




