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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan HKI adalah hak yang 

timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang 

berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati 

secara ekonomis hasil olah pikir suatu kreativitas intelektual. 

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya 

intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, 

biaya dan waktu. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah 

dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. 

Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya 

penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan 

hukum bagi HKI.1 

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak 

atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia.2 Secara umum, HKI dapat digolongkan ke dalam dua kategori 

utama, yaitu:  

1. Hak Cipta, untuk melindungi karya di bidang seni, sastra dan 

ilmu pengetahuan; 

                                                
1Afrillyana Purba, dkk, TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik 

Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta.2005), hal.12. 
2 Ibid, hal.13. 



 

2. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup:  

a. Paten dan Paten Sederhana 

b. Merek/ Merek Dagang dan Indikasi Geografis 

c. Desain Industri 

d.  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

e. Rahasia Dagang 

f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki fungsi dan 

peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Merek berfungsi 

sebagai tanda untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain. 

Seseorang akan mengalami kesulitan dalam memilih atau membeli suatu 

produk apabila tidak ada merek yang tercantum pada produk yang akan 

dipilih atau dibelinya. 

Fungsi suatu merek dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu: 

produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan 

untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dari 

pemakainya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-

barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pemasaran. Dari pihak 

konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan 

dibeli.3 

Peranan Merek dalam dunia perdagangan menjadi sangat penting 

karena memudahkan para pelaku usaha dan konsumen untuk mengenali 

                                                
3Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta: 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal.30-31. 



 

produk-produk berkualitas sehingga menciptakan persaingan usaha yang 

sehat. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena 

publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa 

dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat 

berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai 

dibandingkan dengan aset perusahaan rill perusahaan tersebut.4 

Mengingat pentingnya peranan Merek dalam dunia perdagangan, 

maka perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan 

hukum atas Merek. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada 

merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada 

merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan 

yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat 

preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan 

hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek 

melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.5 

Saat ini, ketentuan hukum tentang merek di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 

No. 20 Tahun 2016”) berlaku sejak tanggal 25 November 2016 menggantikan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek  (“UU No.15 Tahun 

2001”). UU No. 20 Tahun 2016 dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek 

menganut sistem pendaftar pertama atau sistem konstitutif (first to file 

system). UU No. 15 Tahun 2001 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 

                                                
4 Tim Lindsey, et.al, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Alumni.2011), hal.131. 
5 Erma, Wahyuni,dkk, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, (Yogyakarta: YPAPI, 2011), hal.2. 



 

bertujuan untuk mendompleng keterkenalan dari merek tersebut dan untuk 

memperoleh keuntungan besar secara cepat.  Pendaftaran merek-merek 

terkenal di Indonesia dengan dilandasi itikad tidak baik menyebabkan 

timbulnya sengketa di bidang merek.  

Penulis tertarik memilih sengketa merek “KEEN” sebagai topik 

skripsi karena majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan 

putusan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan 

daluarsa berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001. Dalam pokok 

perkara, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan 

Penggugat untuk seluruhnya.  

Majelis hakim tingkat kasasi memberikan putusan yang berbeda 

dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu menolak eksepsi 

Tergugat dan Turut Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya.  

Selanjutnya, majelis hakim tingkat Peninjauan Kembali mempunyai 

pendapat yang berbeda dengan majelis hakim tingkat kasasi dengan 

memberikan putusan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan 

dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

Putusan majelis hakim tingkat Peninjauan Kembali sama dengan putusan 

majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam bagian eksepsi, namun 

berbeda dalam bagian pokok perkara. 

Penggugat yaitu, KEEN, INC., suatu perusahaan Amerika Serikat, 

mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran atas merek ”KEEN KIDS” 



 

Nomor Pendaftaran IDM000152638, merek “KEEN” Nomor Pendaftaran 

IDM004096014, merek “KEEN” Nomor Pendaftaran IDM000096012, merek 

“KEEN KIDS” Nomor Pendaftaran IDM000152639, merek “KEEN” Nomor 

Pendaftaran IDM000152467, merek “KEEN KIDS” Nomor Pendaftaran 

IDM000096011,  dan merek “KEEN”  Nomor Pendaftaran IDM000096013    

(“merek “KEEN KIDS” dan “KEEN”) yang didaftarkan lebih dahulu di 

Indonesia oleh  Saudara Arif, selaku Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat. Alasan yang diajukan Penggugat adalah merek “KEEN KIDS” dan 

“KEEN” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau 

keseluruhannya dengan merek terkenal “KEEN” Penggugat. Menurut 

Penggugat, Tergugat mendaftarkan merek “KEEN KIDS” dan “KEEN”  

dilandasi itikad tidak baik. 

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti keterkenalan merek “KEEN” 

dan bukti-bukti lain yang menunjukkan Tergugat beritikad tidak baik dalam 

mendaftarkan merek “KEEN KIDS” dan “KEEN”, namun majelis hakim 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan majelis hakim di tingkat Peninjauan 

Kembali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan memberikan 

putusan menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa berdasarkan 

Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001.  

Gugatan didaftarkan oleh KEEN, INC pada tanggal 3 November 2015 

di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/ 

PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian, sengketa merek “KEEN” diproses 

berdasarkan ketentuan UU No.15 Tahun 2001.  



 

Dasar hukum yang digunakan Penggugat adalah Pasal 6 ayat 1 huruf 

(a( dan (b) UU No.15 Tahun 2001 yang menyatakan:   

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: 

a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 

untuk barang dan atau jasa yang sejenis; 

b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan/atau sejenisnya. 

 

Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada Pasal 4 UU No.15 

Tahun 2001 yang mengatur prinsip itikad baik dalam mengajukan 

permohonan merek. Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 menyatakan “Merek tidak 

dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang 

beritikad tidak baik”. Penggugat selanjutnya juga mengajukan gugatan 

pembatalan pendaftaran merek “KEEN” berdasarkan Pasal 68 UU No. 15 

Tahun 2001 yang menyatakan: 

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak 

yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4,5 dan 6; 

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan 

Permohonan kepada Direktorat Jenderal; 

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan 

kepada Pengadilan Niaga; 

(4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar 

wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada 

Pengadilan Niaga di Jakarta; 

 

 Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan pembahasan 

terhadap sengketa merek “KEEN’ untuk mengetahui apakah Tergugat 



 

beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “KEEN KIDS” dan “KEEN”   

di Indonesia. Penulis juga tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim 

pada tingkat pertama (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), tingkat kasasi dan 

tingkat peninjauan kembali dalam memberikan putusan mengenai persamaan 

pada pokoknya dan merek terkenal, dan apakah putusan tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan UU No.15 Tahun 2001.  

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Aussielia Amzulian di 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul skripsi “Tinjauan 

Yuridis mengenai Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek yang memiliki 

Persamaan dengan Merek Terkenal”, dengan melakukan penelitian terhadap 

sengketa merek EVERLAST, PHILIPSTEIN, INDEX dan VERSUS. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aussielia Amzulian, menitik-beratkan pada 

pembuktian bahwa dalam sengketa merek yang memiliki persamaan dengan 

merek terkenal tidak harus selalu dikaitkan dengan itikad tidak baik. 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menitik-beratkan pada 

penelitian terhadap pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat pertama 

(Pengadilan Niaga), tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali dalam 

memberikan putusan dalam sengketa merek “KEEN” melawan merek  

“KEEN KIDS” dan “KEEN”. 

Penulis melihat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada 

dasarnya bertujuan agar majelis hakim menghentikan proses pemeriksaan dan 

tidak memeriksa materi pokok perkara. Hal ini sesuai dengan pendapat 

M.Yahya Harahap yang menyatakan tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu 



 

agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa 

materi pokok perkara8. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan salah 

satu alasan agar majelis hakim tidak melihat pokok perkara dan dalil-dalil 

yang diajukan oleh Penggugat. Penulis juga melihat bahwa Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan yang keliru yaitu ketika 

dalil Eksepsi (Bantahan) diterima atau dikabulkan maka seharusnya gugatan 

itu tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkalaard). 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah putusan Majelis Hakim pada 

tingkat pertama, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali dalam 

sengketa merek “KEEN” dengan merek-merek “KEEN KIDS” dan “KEEN” , 

yang mengabulkan eksepsi tentang gugatan daluarsa telah sesuai dengan 

ketentuan UU No.15 Tahun 2001, maka penulis tertarik memilih judul skripsi 

“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK “KEEN” (Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.71/Pdt-Sus-

Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Putusan Mahkamah Agung R.I 

Nomor 556K/Pdt.Sus-HKI/2016 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I 

Nomor 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

                                                
8M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan 

Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.418.  

 



 

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal berdasarkan 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek? 

1.2.2 Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat 

pertama, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali mengenai 

persamaan merek pada pokoknya dan mengenai merek terkenal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.       Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal 

berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

2.   Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis 

hakim di tingkat pertama, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan 

kembali mengenai persamaan merek pada pokoknya dan mengenai 

merek terkenal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a)       Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, Penulis berharap agat hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam 

penyelesaian sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya 

penyelesaian sengketa kepemilikan merek yang sering terjadi di 

Indonesia. 

b)       Manfaat Praktis  



 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, termasuk 

para pelaku bisnis, praktisi hukum khususnya dalam bidang HKI dan 

juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya untuk 

sengketa merek yang serupa di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulis membuat Sistematika Penulisan untuk mempermudah pemahaman 

tentang permasalahan yang dikaji serta memberikan gambaran mengenai tiap-

tiap bab yang akan diuraikan. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan 

uraian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam Bab I Penulis membahas tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II Penulis menguraikan mengenai landasan teori dan landasan 

konseptual. Dalam landasan teori, penulis akan menguraikan teori tentang 

antara lain pengertian dan definisi yang diambil dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan beberapa literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 



 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam Bab III, Penulis menguraikan jenis penelitian yang digunakan, cara 

memperoleh bahan penelitian dan sifat analisis penelitian. 

 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam Bab IV, Penulis melakukan pembahasan dan analisis tentang 

bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal berdasarkan UU No. 15 

Tahun 2001. Selanjutnya Penulis melakukan pembahasan dan analisis  

terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusannya, 

yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-

Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 

556K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 

167PK/Pdt.Sus-HKI/2018. khususnya tentang persamaan merek pada 

pokoknya dan merek terkenal.  

 

BAB V PENUTUP  

Dalam Bab V Penulis menyampaikan Kesimpulan dan Saran terhadap hasil 

penelitian dan pembahasan terkait permasalahan yang telah diuraikan dalam 

bab-bab sebelumnya.  


