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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan zaman, perekonomian tetap selalu menjadi salah 

satu hal yang krusial bagi masyarakat dunia. Perekonomian dunia semakin 

terbuka luas semakin hari berkat adanya globalisasi. Globalisasi perlahan tapi 

pasti menghapuskan sekat-sekat yang ada di dunia ini salah satunya adalah 

bidang perekonomian. Perekonomian dunia sejak zaman kuno yang terjadi 

bertahun-tahun sebelum sekarang sampai zaman sekarang telah mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan. Dalam memberi kontrol terhadap 

perkembangan perekonomian yang terus berkembang dari masa ke masa, 

tentunya sangatlah diperlukan perangkat-perangkat hukum yang ada untuk 

memberikan kontrol agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang 

menyebabkan kerugian atau bahkan kemunduran di bidang perekonomian 

dunia. Namun demikian, Sementara fenomena yang terjadi di negara yang 

sedang berkembang, pranata hukum di bidang ekonomi atau perdagangan 

belum mampu mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.1 Hal 

ini menyebabkan aktivitas perekonomian mengalami permasalahan, 

penyimpangan, maupun benturan kepentingan yang seringkali terjadi di dalam 

masyarakat.  

                                                
1 Erma Wahyuni, dkk, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, (Yogyakarta:YPAPI, 2011), hal. 
1.  
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Dalam mengembangkan perekonomian, industri-industri sebagai 

produsen senantiasa turut mengembangkan produk-produknya masing-masing. 

Produk yang dikembangkan oleh produsen dalam suatu perekonomian pada 

umumnya memiliki ciri khusus yang menandakan bahwa produk tersebut 

memiliki kekhasannya tersendiri. Hal ini tentu tidak asing mengingat 

berkembangnya industry, meningkat pula penggunaan tanda dalam fungsinya 

yang modern, yaitu seagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari 

barang-barang yang bersangkutan.2 Dalam perkembangannya, tanda-tanda 

tersebut semakin banyak dijumpai dalam perekonomian dikarenakan tiap 

individu maupun perusahaan sangat amat memperhatikan tanda maupun simbol 

yang ada tersebut dalam strategi pemasaran maupun perdagangan barang atau 

jasa yang ditawarkan. Pada akhirnya tanda dan simbol tersebut dikenal saat ini 

dengan sebutan merek. 

Merek merupakan hasil dari kreativitas, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi yang ada seiring dengan perkembangan zaman. Merek itu sendiri 

merupakan salah satu hal yang krusial dan memiliki pengaruh signifikan di 

bidang perekonomian dunia. Merek merupakan salah satu bagian dari Hak 

Kekayaan Intelektual di mana Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah hak 

kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil 

kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.3 Dengan peran 

                                                
2 Gunawan Suryomurcito, “Perlindungan Merek” Makalah pada Pelatihan HKI V, Surabaya, 2000, 
hal. 5-7.  
3 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 
hal.9.  
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merek yang sangat signifikan tersebut, merek di masa sekarang telah menjadi 

satu komoditas yang sangat bermanfaat bagi perekonomian serta kegiatan 

usaha.  

Dampak serta manfaat yang diterima dari keberadaan merek tersebut 

tentunya menjadikan merek tidak hanya sebagai objek yang membedakan suatu 

produk dengan produk lainnya ataupun yang membuat suatu produk unik dan 

memiliki ciri khas, merek juga menjadi salah satu aset perusahaan yang tidak 

ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal atau 

well-known marks.4 Oleh karenanya, banyak merek yang diperebutkan oleh 

banyak orang karena merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu 

perusahaan. Merek berpredikat terkenal tentunya akan sangat membantu para 

pengusaha dalam memasarkan maupun menjual produknya ke pasaran untuk 

menggali keuntungan. Merek yang berpredikat terkenal juga umumnya 

memperoleh kepercayaan dari publik dalam menggunakan produk yang dijual 

atau dipasarkan. 

Merek terkenal atau well-known marks memiliki kekuatan pancaran 

yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis 

barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung 

menimbilkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.5 Dari 

pernyataan tersebut, sangatlah terlihat kekuatan dari sebuah merek apabila 

                                                
4 Ibid, hal. 359.  
5 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 87.  



 

 4 

merek tersebut telah menjelma menjadi sebuah merek terkenal yang dipandang 

oleh masyarakat luas. Merek terkenal tersebut tentunya menjadi aset yang 

sangat berharga dari perusahaan dikarenakan sebuah merek akan selalu 

menghasilkan walaupun dikarenakan merek itu akan bekerja sendiri untuk 

perusahan tersebut. Dari situlah timbul permasalahan di mana tidak mustahil, 

merek yang telah dikenal luas oleh knsumen karena mutu dan harganya akan 

selalu diikuti, ditiru “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain 

yang melakukan persaingan curang.6 Hal tersebut sangatlah sering terjadi 

mengingat betapa berharganya merek tersebut dalam mendatangkan 

keuntungan yang diharapkan oleh para pelaku bisnis.  

Peniruan serta pemalsuan yang terjadi ini tentunya akan menyebabkan 

para pelaku bisnis yang memiliki merek yang bersangkutan akan dirugikan.  

Apabila suatu merek telah menjadi terkenal, tentu akan menjadikan merek 

tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya, tetapi di 

lain pihak, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang 

menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau 

menirunya.7Masyarakat luas selaku konsumen akan memiliki pemahaman 

bahwa barang atau jasa yang dipasarkan oleh peniru dan pemalsu tersebut 

memiliki relasi dengan merek terkenal yang ada di pasar. Hal ini tentunya akan 

menaikan penjualan pemalsu serta peniru yang membonceng nama besar dari 

sebuah merek terkenal tertentu. Tetapi di sisi lain, apabila produk yang mereka 

                                                
6 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta, (Bandung: Aditya Bakti, 
1997), hal. 53.  
7 Erma Wahyuni, Op. Cit., hal. 3 



 

 5 

hasilkan mengalami masalah atau hal-hal buruk lainnya, pemilik merek terkenal 

yang sebenarnya akan mengalami kerugian. Hal ini merupakan pelanggaran 

yang cukup serius mengingat merek merupakan aset yang berharga bagi pemilik 

merek tersebut.  

Peniruan serta pemalsuan yang terjadi tersebut dilatarbelakangi oleh 

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat memungkiri bahwa 

masyarakatnya lebih menghargai barang-barang dari luar negeri karena 

dipandang lebih meyakinkan dan lebih terjamin mutunya.8 Karakter masyarakat 

Indonesia yang bersifat konsumtif juga semakin mendorong budaya pemalsuan 

dan penriuan dari merek terkenal tersebut. Dengan adanya permintaan 

masyarakat yang tinggi tentunya akan membuat pemalsu dan peniru merek 

terkenal ini semakin gencar  dalam melakukan kegiatannya yang merugikan 

pemilik merek yang asli.  

Di Indonesia sendiri, permasalahan pelanggaran merek cukup sering 

terjadi. Umumnya permasalahan yang terjadi adalah itikad tidak baik untuk 

melakukan peniruan maupun pemalsuan dari merek terkenal yang ada. Itikad 

baik atau good faith adalah salah satu unsur yang krusial dalam permohonan 

maupun pendaftaran sebuah merek yang akan digunakan dalam kegiatan usaha. 

Permohonan pendaftaran merek diharapkan dilandasi itikad baik atau good faith 

sehingga menghindari permasalahan yang akan timbul. Upaya-upaya tentunya 

                                                
8 Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, (Bandung: PT. Alumni, 1985), 
hal. 59-60.  
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ada dilihat dari kualifikasi saat pendaftaran merek apakah layak atau tidak. 

Merek sebagai salah satu bentuk aset yang berharga untuk perusahaan tentunya 

harus memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin pemilik merek tersebut 

atas asetnya yang akan ia pertahankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan 

perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak 

menerimanya.9 

Salah satu permasalahan merek di Indonesia adalah kasus yang dialami 

oleh 3M Company di mana Dewi Nilasari sebagai tergugat melakukan 

pemboncengan reputasi merek terkenal NOVEC yang merupakan salah satu 

merek dagang dari 3M Company. Merek NOVEC digunakan oleh Tergugat 

dengan nama NOVEC 1230  untuk menggali keuntungan dari pemboncengan 

reputasi merek terkenal yang Tergugat lakukan. Kasus ini merupakan kasus 

yang menarik di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual mengingat 

pemboncengan reputasi merek terkenal ini sangat banyak dilakukan di 

Indonesia dan menurut penulis, penegakkan permasalahan ini sangatlah minim. 

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 

penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik 

orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara 

ke depan hakim.10 M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa yang bertindak 

                                                
9 Gatot Suparmono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2008), hal. 18.  
10 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan 
Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 3. 
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sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan 

kapasitas yang tepat menurut hukum.11 Dalam kasus yang dibahas dalam skripsi 

ini, penggugat dalam tingkat pertama atau dalam Pengadilan Niaga dan menjadi 

termohon kasasi pada tingkat kasasi adalah 3M Company. 3M Company 

merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang berkedudukan di 3M Center, 

Hudson Road, St. Paul, Minnesota. Bidang usaha yang digeluti oleh 3M 

Company adalah barang dan jasa yang memiliki keterkaitan erat dengan 

teknologi, yang mana dalam bidang industry, keselamatan dan grafis, jasa 

kesehatan, elektronik dan energi, serta produk konsumen lainnya. Produk-

produk 3M Company telah dijual di berbagai jalur distribusi di banyak negara 

di dunia, termasuk Indonesia.  

Dalam kasus ini, obyek yang menjadi sumber permasalahan yang akan 

penulis analisa adalah produk 3M Company yang bernama NOVEC. NOVEC 

sendiri merupakan bahan kimia yang didaftarkan di Kelas 1 dan 2 pada tanggal 

8 Oktober 2007 dan produk NOVEC yang tergabung dalam Kelas 9, 35, dan 38 

penerimaannya pada tanggal 29 Juli 2016. NOVEC yang mana merupakan 

salah satu produk dari 3M Company dikategorikan sebagai merek terkenal. 

Sayangnya, di Indonesia sendiri, merek NOVEC ditiru oleh produk NOVEC 

1230 oleh Dewi Nilasari sehingga permasalahan dari kasus ini terjadi.  

Tergugat didalam tingkat pertama kasus ini adalah Dewi Nilasari. Dewi 

Nilasari merupakan seseorang yang beralamat di Jalan Otista Raya Nomor 25 

C, RT.001/RW. 002, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur. Dewi 

                                                
11 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 111. 
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Nilasari merupakan pemegang hak atas merek dari NOVEC 1230. Produk dari 

NOVEC 1230 itu sendiri terdaftar di  Kelas 9, 35, dan 38 dari klasifikasi merek. 

Untuk merek NOVEC 1230 pada Kelas 9 memiliki tanggal penerimaan tanggal 

23 Desember 2015 dan untuk kelas 35 dan 38 memiliki tanggal penerimaan 

pada 22 Januari 2016. Dalam kasus ini, NOVEC 1230 diduga membonceng 

reputasi merek terkenal dari NOVEC yang dimiliki oleh 3M Company.  

Oleh sebab itu, hal ini sangatlah penting untuk diamati dan dianalisis. 

Berkaca dari hal tersebut penulis akan meneliti dan membahas permasalahan 

tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul : “ANALISIS 

YURIDIS TENTANG PEMBONCENGAN REPUTASI MEREK 

TERKENAL NOVEC MILIK 3M COMPANY OLEH DEWI NILASARI 

SEBABAGAI PENDAFTAR MEREK NOVEC 1230” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Merek Terkenal menurut Undang-

Undang Merek dan peraturan yang terkait di Indonesia? 

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan persamaan 

antara NOVEC dan NOVEC 1230? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaturan hukum tentang Merek Terkenal menurut Undang-

Undang Merek dan peraturan yang terkait di Indonesia? 

2. Mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan persamaan 

antara NOVEC dan NOVEC 1230. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi para 

pembaca secara spesifik di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau 

HAKI yang berkaitan dengan pemboncengan reputasi merek terkenal yang 

mana dalam skripsi ini membahas tentang kasus antara merek terkenal 

NOVEC dan merek NOVEC 1230. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bahan bacaan bagi para mahasiswa-mahasiswi 

di Universitas Pelita Harapan khususnya Fakultas Hukum di masa yang 

akan datang. 

2. Hasil penelitian yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hak 

Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI yang baru bagi para mahasiswa-

mahasiswi di Universitas Pelita Harapan khususnya Fakultas Hukum di 

masa yang akan datang. 

3. Hasil penelitian yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat 

memberikan referensi bagi pembuatan skripsi khususnya di bidang Hak 

Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI bagi para mahasiswa-mahasiswi 
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di Universitas Pelita Harapan khususnya di Fakultas Hukum di masa 

yang akan datang.  

4. Hasil penelitian yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat 

memberikan masukan yang membangun terkait dengan penegakkan 

instrumen hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI 

khususnya terkait pemboncengan reputasi merek terkenal di masa yang 

akan datang.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan penulis susun serta jelaskan dalam penelitian 

didalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dapat 

membantu pembaca dalam mengetahui apa saja pembahasan yang akan 

dilakukan pada setiap bab di dalam skripsi ini. Sistematika penulisan yang akan 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan secara umum berkenaan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan berbagai landasan teori serta landasan konseptual 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini. 
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Bab ini mengumpulkan landasan-landasan yang akan penulis gunakan untuk 

menunjang penelitian dalam skripsi ini.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian dari penelitian yang 

akan penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini akan dibahas 

hal-hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan 

data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang akan dilakukan 

penulis dalam penelitian yang akan penulis lakukan dalam penyusunan skripsi 

ini.  

 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis serta membahas data-data yang 

penulis kumpulkan sebelumnya. Dalam bab ini, landasan teori serta landasan 

konseptual akan digunakan untuk menunjang analisis dan pembahasan data 

yang akan dilakukan pada bab ini.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran terhadap 

analisis serta pembahasan terhadap data-data yang penulis kumpulkan yang 

penulis lakukan pada Bab IV. Bab ini sekaligus menutup penulisan dari 

penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini. 

 


