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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan 

merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
1
 Negara hukum yang 

dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk 

menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.
2
 

Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara 

hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai negara berdasarkan 

konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi 

manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara adalah tempat 

yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk di 

dalamnya tentang pengaturan dan aktivitas pembangunan, ekonomi, 

transportasi, perdagangan, politik, dan lain sebagainya.  

Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, di antaranya adalah 

perubahan mendasar dalam pola perdagangan antar bangsa, dan perubahan 

mendasar dalam pola kegiatan ekonomi masyarakat.
3

 Di bidang investasi 

dalam perdagangan antar bangsa disepakati pula suatu prinsip Trade Related 

                                                             
1 Pasal 1 ayat 1,2,3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Permasyarakatan UU Republik Indonesia Tahun 
1945, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46. 
3
 Doli D.Siregar, Manajemen Aset dalam Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO’s Pada Era Globalisasi dan Otonomi 
Daerah, (Jakarta: PT.Kresna Prima Persada, 2004 ), hlm. 3. 
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Investment Measures (TRIMs) atau perdagangan terkait investasi yang intinya 

adalah setiap kegiatan investasi yang menghasilkan output yang 

diperdagangkan secara internasional dan tidak boleh dihambat. 

Selanjutnya disepakati pula kegiatan perdagangan terkait hak cipta 

Trade Related Intellectual Rights (TRIPs), yaitu setiap ciptaan yang 

diperdagangkan secara internasional mensyaratkan ciptaan tersebut harus 

dilindungi dari peniruan (pembajakan). Oleh karena itu, setiap negara diminta 

untuk memiliki Undang-Undang Hak Cipta.
4
 

Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization) 

dengan menandatangani persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994 dengan 

meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Establishing the World 

Trade Organization dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
5
Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak 

yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
6
 

Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 

kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang 

timbul atau lahir karena kemampuan manusia.
7

 Namun Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk 

di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu 

                                                             
4 Ibid, hlm. 9. 
5 Cita Citrawinda, Buku Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Universitas Indonesia), 2007, 
hlm. 2. 
6
 Rahman Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya 

di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 2. 
7 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 
2006), hlm. 7. 
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memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi. Dari sudut pandang Hak 

Kekayaan Intelektual pertumbuhan peraturan di bidang HKI sangat diperlukan, 

karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja 

akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim kondusif bagi 

peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih 

besar, lebih baik dan lebih banyak.
8
 

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 

Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia 

Dagang.
9

 Merek dagang (trademark) yang merupakan bagian dari Hak 

Kekayaan Intelektual (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 

                                                             
8 Abdul Bari Azed, Rangkaian Kebijakan Direktorat Jenderal HKI Dalam Membangun Sistem HKI 
Nasional, makalah disampaikan pada pembukaan pelatihan konsultan HKI di Universitas 
Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli 2005, menyatakan bahwa era saat ini adalah era HKI, bukan 
hanya karena keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan Badan Perdagangan Dunia (WTO), 
tetapi karena fenomena global yang bersentuhan dengan aspek hukum dan laju perekonomian 
negara. 
9
 Bambang, 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, hlm. 7. 
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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.
10

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa, “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 oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa”. Sedangkan merek dagang 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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. 

                                                             
10 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), PT ALUMNI,  Bandung 2006, hlm. 
57. 



5 
 

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis 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-undang. Merek 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 yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal, 

yaitu “famous mark” dan “well known mark”.
11

 

Pengaturan merek 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 Nomor 21 Tahun 1961 

tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang Merek 

                                                             
11 Rahmi, Jened. Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia 
Group. 2015. hlm. 241. 
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1961). Namun Undang-Undang Merek 1961 dirasakan hanya merupakan 

pengalihan dari ketentuan Reglemen 1912.
12

 

Pada Tahun 1992 keluar peraturan baru mengenai merek yaitu Undang-

undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Undang-Undang 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 (Undang-Undang 

Merek 1997). Kemudian, Undang-Undang 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 

undang-undang merek terkait dengan sistem pendaftaran merek, yaitu 

perubahan sistem pendaftaran merek yang menganut sistem deklaratif (first to 

use principle) sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Merek 1961, 

kemudian diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif (First to file 

principle).
13

 

                                                             
12

 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14. 
13 IB Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007, hlm. 74. 
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Dari ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hak atas merek  

diperoleh setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Merek Kementerian 

Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR07 

Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dalam Surat Nomor 24/M-PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” 

tanpa “atas” dapat disingkat dengan HKI atau dengan akronim “HKI”. Alasan 

perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang disempurnakan.
14

 

Pada prinsip konstitutif ini disyaratkan adanya pendaftaran merek bagi 

seseorang atau badan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum dan 

pengakuan hak atas merek. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) melalui proses tahap pemeriksaan hingga 

sampai pada tahap pemberian hak atas merek berupa penerbitan sertifikat 

merek (terdaftar dalam Daftar Umum Merek). Namun pendaftaran merek ini 

tidak luput dari kemungkinan adanya pendaftaran tanpa hak yang dilakukan 

oleh pihak tertentu yang beritikad buruk.
15

 

Asas hak kepemilikan atas merek yang didasarkan kepada first to file 

atau pendaftar pertama akan dilindungi secara hukum berdasarkan undang-

undang merek maka asas lainnya adalah first to inven yang dianut oleh negara 

Amerika dalam hak kekayaan intelektual (HKI). First to inven adalah suatu  

                                                             
14

 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 
PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 36. 
15 Effendi Hasibuan¸Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan 
Amerika Serikat, FH UI, Jakarta, 2006, hlm.12. 
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sistem pendaftaran  dalam HKI yang menyebutkan bahwa orang pertama yang 

menemukan paten (invensi) akan memperoleh perlindungan secara hukum, 

meskipun invensi tersebut digunakan oleh pihak lain yang sudah mendaftarkan 

invensi tersebut terlebih dahulu. Asas first to inven tidak menitikberatkan 

pendaftaran suatu paten oleh seseorang, tetapi lebih menitikberatkan kepada 

siapa penemu dari paten (invensi) tersebut, maka penemu paten (invensi) 

tersebut yang memperoleh perlindungan hukum dari negara melalui undang-

undang HKI. Hal ini jelas berbeda dengan asas first to file dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang lebih menitikberatkan 

kepada siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya maka pendaftar merek 

pertama tersebut akan memperoleh perlindungan hukum menurut undang-

undang merek. 

Pendaftaran tanpa hak seringkali terjadi pada merek terkenal karena 

pada merek terkenal biasanya melekat suatu reputasi yang membuat pihak 

tertentu yang beritikad buruk berusaha meraih keuntungan  dengan cara 

mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal. Reputasi ini 

meskipun intangible (tidak berwujud) merupakan aset berharga bagi pemilik 

merek dan juga  bagi hukum sehingga perlu mendapat perlindungan. Dewasa 

ini telah sering terjadi perbuatan baru kejahatan terhadap merek yang dikenal 

dengan istilah passing off. Passing off adalah suatu upaya / tindakan / 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah 

kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak 

atas kekayaan intelektual khususnya tentang merek dengan cara membonceng 



9 
 

ketenaran merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan melakukan 

pendaftaran merek yang hampir sama (mengandung unsur  persamaan  pada 

pokoknya), yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan 

sebesar-besarnya dan merugikan kepentingan pemilik merek yang sah. 

Pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain dengan maksud 

melakukan passing off tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. Passing off 

atau melakukan perbuatan melawan hukum di bidang hukum dengan cara 

melakukan pendaftaran merek yang hampir sama (mengandung unsur 

persamaan pada pokoknya) juga bertujuan untuk menyesatkan konsumen 

(masyarakat) sehingga masyarakat keliru dalam memilih merek yang 

seharusnya memiliki reputasi yang baik di pasaran, karena merek yang 

didaftarkan tersebut memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terkenal di 

masyarakat tersebut. Dengan melakukan penyesatan terhadap konsumen / 

masyarakat atas merek suatu produk yang telah beredar di pasaran maka 

tujuannya yang lain adalah agar masyarakat membeli produk yang mirip 

dengan produk yang telah dikenal di masyarakat tersebut, sehingga 

menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi pelaku passing off tersebut, 

dengan merugikan hak dari pemegang merek aslinya yang dikenal memiliki 

reputasi yang tinggi di masyarakat tersebut. 

Pendaftaran merek yang beritikad buruk ini seringkali diikuti juga 

dengan adanya pengajuan gugatan berupa pembatalan pendaftaran merek oleh  

pemilik hak atas merek yang asli. Adanya pendaftaran yang beritikad buruk 

dan gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek yang asli menjadi dasar 
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perlunya dilakukan penelitian untuk melihat kesesuaian penerapan prosedur 

pemberian hak atas merek di Ditjen HKI dengan hukum merek yang 

mengaturnya.
16

 

Selain pendaftaran merek yang tanpa hak, merek terkenal juga  

berpotensi untuk ditiru oleh pihak lain. Peniruan ini bisa berupa meniru merek 

secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Untuk merek terkenal, 

perlindungannya tidak terbatas hanya pada barang sejenis. Pemboncengan 

merek terkenal terus berlangsung terutama terhadap produk-produk  garmen  

yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi‟s, Wrangler, 

Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.
17

 

Kondisi seperti ini dikarenakan pada merek terkenal biasanya melekat 

suatu reputasi yang tidak terbatas hanya pada produk tertentu. Kesuksesan dan 

tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produk dan juga merek yang 

melekat pada produk tersebut, seringkali menggoda pihak-pihak lain yang 

beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika 

bisnis, norma kesusilaan  maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih 

keuntungan dengan cara membonceng reputasi merek yang sudah dikenal di 

masyarakat sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal 

dengan passing off.
18

 

Istilah passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, 

namun dapat  diartikan sebagai  suatu  perbuatan  pemboncengan  reputasi  

                                                             
16 Djoko Prakoso,  Hukum Merek dan Paten di  Indonesia,  Dahara Prize,  Semarang,  2005,  hlm. 
75. 
17

 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Citra Adtya Bakti, 2005, hlm. 63. 
18 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung, Alumni, 1977, hlm. 106. 
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merek  yang sudah dikenal. Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan 

hukum (action for tort of  passing off) yang dikenal di negara-negara civil law 

(common law system) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan 

lain-lain. Di Negara-negara ini, passing off berkembang sebagai bentuk praktik 

persaingan curang (unfair  competition) dalam hal perdagangan produk dengan 

merek yang membonceng merek yang sudah dikenal di masyarakat.
19

 

Munculnya suatu persaingan usaha yang curang dalam praktik 

perdagangan yang merugikan hak dan nama baik pemilik merek, berupa 

pemboncengan reputasi atau yang dikenal dengan passing off dalam bentuk 

pendaftaran merek terkenal dan meniru atau memirip-miripkan dengan itikad 

buruk merek ataupun kemasan suatu produk melalui persamaan seluruhnya 

maupun pada pokoknya, menjadi dasar penelitian tentang hukum merek yang 

terkait dengan perbuatan passing off yang  masuk dalam lingkup persaingan 

curang.
20

 Jika dilihat dari praktiknya sering ditemukan di masyarakat 

pemboncengan merek produk yang memiliki reputasi tinggi dan sudah cukup 

dikenal di masyarakat kualitas produk dengan merek tersebut ternyata ada 

merek tiruan yang mirip huruf, tanda dan lambangnya dengan merek aslinya. 

Namun dari segi kualitas memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbuatan 

pelaku yang membonceng ketenaran merek terkenal tersebut merupakan suatu 

perbuatan melawan hukum yang semata-mata demi untuk keuntungan 

pribadinya, dan merugikan pemilik merek yang sah secara material, sehingga 

                                                             
19

 Untung Suropati, Hukum Kakayaan Intelektual dan Alih Teknologi, Fakultas Hukum Universitas 
Satya Wacana, Salatiga, 2003, hlm. 56. 
20 Casavera, Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis, Graha 
Ilmu, Yogyakarta, 2009, hllm. 50. 
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pada akhirnya pemilik merek  yang  sah  tersebut mengajukan gugatan ke 

pengadilan niaga agar menghentikan perbuatannya dan menarik semua produk 

yang membonceng merek terkenal tersebut dari pasaran. 

Belakangan ini, musik, drama, serta budaya Korea sedang merebak di 

beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Fenomena 

menyebarluasnya drama, musik, serta budaya Korea secara global ini disebut 

Korean wave atau dalam bahasa Korea disebut Hallyu. Hallyu wave sudah 

tidak asing lagi di telinga masyarakat. Hallyu wave atau gelombang Korea 

merupakan istilah dari terjemahan 한류 (Hallyu) dalam bahasa Korea yang 

artinya “arus Han” yang maksudnya Hanguk atau Korea dan 류 artinya “arus 

atau aliran”.
21

 Demam Korea lain yang tidak kalah booming nya dengan K-Pop 

dan Drama adalah kosmetik. Banyak sekali orang Indonesia yang tergiur oleh 

kosmetik dari negeri ginseng ini dikarenakan melihat artis maupun aktor di 

drama Korea ataupun Videoklip K-Pop yang mempunyai muka yang halus dan 

mengkilat seperti porselin. Tren kecantikan untuk mendapatkan kulit wajah 

yang sehat ala Korea ini pun booming di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Lama-kelamaan tren ini semakin berkembang. Banyak produsen kosmetik 

yang mulai mengembangkan berbagai inovasi di dunia kosmetik demi 

mendapatkan kosmetik yang sekaligus bisa merawat kulit, yang dikenal 

sebagai skin care make-up. Skin care make-up ini sendiri sebenarnya sudah ada 

sejak 10 tahun lalu. Inovasi ini menggabungkan antara kosmetik dekoratif 

                                                             
21 Park, Jung Sun. 2011. K-pop, Indonesian Fandom, and Social Media in Race and Ethnicity in 
Fandom. Melbourne: Victoria University. 
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dengan berbagai bahan aktif yang ampuh merawat kulit wajah. Kemunculan 

BB Cream yang dipakai selebriti Korea menjadi salah satu tolak ukur dan 

kemunculan tren skin care make-up. BB Cream sendiri sebenarnya merupakan 

gabungan antara kosmetik yaitu foundation (dasar kosmetik) dengan pelembap 

(skin care). BB Cream merupakan cikal bakal popularitas skin care make-up 

sampai saat ini. Popularitas BB Cream ini akhirnya memunculkan berbagai 

perkembangan lain dan melahirkan 'keturunan' lainnya seperti CC Cream dan 

DD Cream.
22

 

Upaya untuk terlihat cantik dan tampan membuat Korea Selatan berada 

di garis depan untuk penelitian produk-produk perawatan kulit baru. Sejalan 

dengan hal itu, ekspor barang-barang tersebut melonjak. Tahun 2015, Korea 

Selatan mengekspor produk-produk kecantikan senilai lebih dari US$2,64 

miliar. Jumlah yang tinggi, menurut Korean Customs Service, dibandingkan 

dengan tahun 2012 dan 2014 yang masing-masing senilai US$1 miliar dan 

US$1,91 miliar.
23

 

Kosmetik dari negeri Korea ini menjanjikan bahan yang terbuat dari 

bahan-bahan alami dan hal ini membuat rakyat Indonesia tergiur. Berbagai 

merek kosmetik impor dari Korea semakin banyak bermunculan di Indonesia. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 

tentang kosmetik, kosmetik impor adalah kosmetik produksi pabrik kosmetik 

luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Merek 

                                                             
22

 https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160321092529-277-118688/korea-selatan-
pencetus-munculnya-era-skin-care-make-up. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018. 
23 https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160128_majalah_bisnis_skincare_korea. 
Diakses pada 22 Agustus 2018. 
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kosmetik Korea yang telah memasuki pasar kosmetik Indonesia seperti Etude 

House, The Face Shop, Skin Food, Lioele, Tony Moly, VOV, Missha, Laneige, 

Nature Republic, Holika Holika, dan lain-lain. 

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar ini 

menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut  dengan  penelitian secara ilmiah 

hukum karena setiap merek yang telah terdaftar dan sudah dikenal di 

masyarakat harus dilindungi secara hukum baik perlindungan secara preventif 

maupun secara represif. Apabila merek yang sudah terdaftar dan sudah dikenal 

di masyarakat tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum maka akan 

timbul ketidakpastian hukum terhadap perlindungan atas merek terdaftar dan 

sudah dikenal tersebut. Akibatnya maka para pemilik / pemegang merek 

menjadi tidak lagi mempercayai penegakan ketentuan hukum di bidang merek 

khususnya termuat di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

secara hukum kepada masyarakat pada umumnya dan para pemilik / pemegang 

merek pada khususnya dalam hal bagaimana mempertahankan merek yang 

telah terdaftar dan sudah dikenal di masyarakat tersebut agar dalam praktiknya 

tidak dicurangi melalui perbuatan melawan hukum membonceng reputasi 

merek (passing off) oleh pihak ketiga. 

 

 

 

 



15 
 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tesis ini, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti dan dikaji dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap merek 

terkenal di Indonesia? 

2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek dan 

produk kosmetik terkenal di Indonesia? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka 

penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana pengaturan mengenai 

perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. 

2) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang perlu 

dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek dan 

produk kosmetik terkenal di Indonesia. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun 

praktis. 

1) Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum bisnis 
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sebagai bagian dari studi ilmu hukum, khususnya di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual yang menitikberatkan pada perlindungan hukum 

terhadap merek terkenal di Indonesia. 

2) Manfaat Praktis 

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum 

dalam bidang hukum bisnis, memperluas wawasan dan pemahaman 

penulis mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek kosmetik 

terkenal di Indonesia, serta memberikan nilai manfaat yang positif bagi 

masyarakat pada umumnya dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah 

Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari Korea 

Selatan di Indonesia. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah 

berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi 

menjadi beberapa sub bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang berkaitan 

dengan masalah yang dijadikan topik penulisan, rumusan masalah yang 

diangkat untuk diteliti dan dianalisis, tujuan dan manfaat dari penulisan. 

Selanjutnya bab ini juga berisi sistematika penulisan yang dapat memudahkan 

pembaca untuk mengetahui secara singkat isi dari penulisan ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua penulisan ini, tinjauan pustaka dibagi menjadi dua 

bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam bab ini akan 

membahas mengenai pengertian dan batasan hukum perlindungan merek, asas 

dan tujuan hukum perlindungan merek. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ketiga, penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian 

yang digunakan, bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk digunakan dalam 

penelitian, sifat analisis serta hambatan-hambatan dalam penulisan dan 

penanggulangannya. 

BAB IV ANALISIS 

Dalam bab keempat ini, penulis akan memberikan gambaran secara 

umum mengenai posisi perkara dalam studi kasus PT X, tanggung jawab yang 

akan dilakukan oleh PT X sebagai pelaku usaha terhadap informasi yang tidak 

benar dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat 

dilihat dari penelitian tersebut, yang merupakan jawaban dari rumusan 

permasalahan yang diajukan. Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam 

bab ini merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap masalah yang 

dihadapi atau yang akan ditemui di masa yang akan datang. 

 

 




