
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia, termasuk sektor industri dan sarana

teknologi yang pesat membuat cara berpikir manusia menjadi semakin kreatif dan

inovatif. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya hasil karya kreatif manusia yang

diwujudkan dengan menggunakan daya, rasa dan karsa berdasarkan kemampuan

intelektualnya dalam rangka memperkaya kehidupannya.1 Sejauh ini, suatu karya

lazimnya diciptakan dengan proses yang panjang karena membutuhkan waktu, tenaga,

dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu sudah sepantasnya pencipta atas karya-

karya yang kreatif, inventor teknologi, pendesain dan pembuat merek dagang dihargai

dan diberikan perlindungan hukum yang efektif.

Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI") merupakan hak yang

timbul dari hasil olah pikir intelektual manusia yang menghasilkan suatu karya yang

berguna bagi manusia. Dengan demikian obyek yang diatur dalam ruang lingkup HKI

adalah karya-karya yang timbul karena kemampuan intelektual manusia2. Dalam

beberapa tahun terakhir, HKI kian menjadi isu yang sangat penting yang selalu

mendapat perhatian dalam masyarakat, baik dalam forum nasional maupun

internasional. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah

memacu dimulainya era pembangunan ekonomi berdasarkan ilmu pengetahuan3.

1 Suyud Margono, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit
Terpadu, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri), 2001, hal. 4
2 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, Buku Panduan Hak
Kekayaan Intelektual (Tangerang: Dirjen HKI Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003), hal. 4
3 Makalah bahan seminar oleh Dr Agus Sardjono SH, MH “Sejarah Dan Perkembangan HAKI Indonesia”
Jakarta 20 September 2009

 



Di era perdagangan bebas, Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu

mengambil langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan

perkembangan serta kecenderungan global tersebut. Sebab, HKI sebagai bagian dari

sistem hukum sangatlah erat kaitannya dengan industri, perdagangan, dan investasi,

atau yang secara umum dikenal dengan dunia usaha.4 Namun pada kenyataannya

pemahaman masyarakat akan "HKI" masih belum merata, atau dengan kata lain

pemahaman masyarakat mengenai hal ini masih perlu diusahakan, diperdalam, dan

dikembangkan.5 Sebagai contoh konkrit, kalangan pencipta seringkali tidak menyadari

hak eksklusif yang dimilikinya terutama dalam hal bagaimana mempertahankan hak

tersebut, atau seringkali terdapat kesalahan pemahaman masyarakat yang hendak

"mematenkan merek dagangnya". Padahal, dari segi terminologinya merek dan paten

adalah dua hal yang berbeda sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut masih

dibutuhkan pengembangan dan pemahaman yang lebih dalam bagi masyarakat

mengenai arti penting dan fungsi HKI serta perlindungan hukum yang efektif

terhadapnya.

Dalam proses pembentukannya, WTO (World Trade Organization) sebagai

organisasi perdagangan dunia secara bersamaan telah menghasilkan naskah persetujuan

yang dikenal dengan TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual property Rights)

Agreement yang telah disepakati sebagai norma-norma dan standar perlindungan HKI

yang ruang lingkupnya meliputi6:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyright and related rights);

2. Merek (Trademarks);

4 Ibid., hal. 2
5 Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. ix
6 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPS, GATT, Putaran Uruguay
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 17

 



3. Indikasi Geografis (Geographical Indication);

4. Desain Industri (Industrial Design);

5. Paten (Patent);

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-out Design of Integrated Circuit);

7. Informasi yang Dirahasiakan (Undisclosed Information);

8. Pengendalian Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (Control of

Anti Competitive Practices in Contractual Licenses).

Dikarenakan oleh ruang lingkup HKI yang luas dan berbeda antara satu dan

lainnya, serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

kreativitas masyarakat akan seni dan sastra, serta timbulnya berbagai sengketa

pelanggaran atas HKI, maka Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan berbagai

peraturan perundang-undangan sebagai wujud kepatuhan Indonesia terhadap seluruh

aspek-aspek HKI yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan World Trade

Organization (WTO).

Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat penjajahan Belanda dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Hak milik perindustrian yaitu dalam “Reglement

Industriele Eigendom Kolonien “ Stb 1912 – 545 jo Stb 1913 – 214, kemudian pada

jaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan osamu

Seirei Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku

pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603) kemudian peraturan tersebut diganti dengan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan . Sebelum tahun 1961, Undang-Undang Merek Kolonial Belanda tahun

 



1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan Pasal-Pasal peralihan dalam UUD

1945 dan Undang Dasar RIS 1949 serta UUD Sementara 1950.7

Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan

dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis. Berbeda dengan

produk sebagai sesuatu yang dibuat di pabrik , merek dipercaya

menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk , karena

merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk (kemasannya) ,

tetapi merek termasuk apa yang ada di benak konsumen dan

bagaimana konsumen mengasosiasikannya.8

Merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik

yang berupa logo maupun cap atau kemasan ) yang digunakan untuk

mengidentifikasikan barang / jasa dari seorang penjual / kelompok penjual di

pasaran. Sebagai tanda pembeda, merek digunakan oleh badan usaha sebagai

penanda identitasnya dan ciri dari produk barang atau jasa yang

dihasilkannya yang diperdagangkan kepada konsumen, dan untuk membedakan

usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha

lain9. Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual.

Secara konvensional , merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang,

desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Jangka waktu

perlindungan untuk merek / indikasi geografis adalah sepuluh tahun dan dapat

diperpanjang , selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama , kata, huruf – huruf, angka

– angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang

7 http://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/ diakseskan tanggal
21 Februari 2011.
8 Buku Panduan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Sentra haki LIPI, Kementrian Riset dan Teknologi Republik
Indonesia, Jakarta 2003, hal 11
9 Aaker, David A.; Erich Joachimsthaler (2000). Brand Leadership. New York: The Free Press. hal. 1–6

 



memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau

jasa. Sementara itu, ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang – undang Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek secara singkat dapat dikatakan

sebuah “tanda” yang digunakan pengusaha (produsen) untuk membedakan hasil

produksinya dengan produsen lain. Merek secara hukum mengandung arti mulai

dari merek sebagai pembeda hingga pengertian merek yang mempunyai arti hak

moral dan ekonomi dengan segala konsekuensinya.

Merek terbagi tiga jenis , yaitu merek dagang, merek jasa dan merek

kolektif. Dari ketiga jenis merek tersebut, merek yang paling sering digunakan

adalah merek dagang . Hal ini dikarenakan, banyaknya komoditas barang yang

diperdagangkan. Selain itu, seiring dengan perkembangan jaman, merek jasa juga

semakin luas digunakan.10

Pendaftaran sebuah merek digunakan untuk mengidentifikasikan barang dan

jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh suatu perusahaan dengan sekaligus

memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara

sendiri dan melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Mengacu pada UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dapat mengajukan

pendaftaran merek adalah :

1. Orang (persoon);

2. Badan Hukum (recht persoon);

3. Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama).

Fungsi pendaftaran Merek:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

 



2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada

pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan

atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat di daftarkan:

1. Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik;

2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas

keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;

3. Tidak memiliki daya pembeda;

4. Telah menjadi milik umum;

5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan

pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).

Dengan hak monopoli seperti itu, pemilik merek terdaftar memiliki hak

untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya secara tanpa izin. Dalam

Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya ketentuan Pasal

43 (1) dijelaskan :

“ Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain

dengan perjanjian bahwa penerima lisensi tersebut akan menggunakan

merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.”

Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang

bernilai atau nama baik merupakan kepentingan dari kebanyakan perusahaan

yang berkiprah di jalur perdagangan internasional. Inilah mengapa banyak

perusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek

mereka dan mengapa pemalsuan terhadap penggunaan merek menjadi begitu

 



umum. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk

tertentu karena menurut mereka , produk dengan merek tersebut berkualitas tinggi

atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Kasus pelanggaran merek di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya terus

meningkat. Namun , karena berbagai faktor, kasus pelanggaran merek ini jarang

diusut sampai tuntas11. Persaingan curang atau pemalsuan merek jasa ataupun

merek dagang yang dilakukan oleh kompetitor curang itu dimaksudkan untuk

mengalihkan perhatian dari para pemakai jasa merek, klien / customer, atau

memberikan citra tidak baik kepada pemakai merek terhadap merek yang biasa

digunakan sehingga para pemakai merek dagang ataupun jasa tersebut tidak lagi

menggunakan merek jasa atau dagang pemilik merek yang sebenarnya.

Dengan memperhatikan nilai ekonomi merek maka hukum harus dapat

memberikan perlindungan bagi karya intelektual , sehingga mampu mendorong

dan mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara

pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual12. Artinya,

suatu ketentuan hukum yang diberlakukan harus dilakukan dengan disosialisasikan

terlebih dahulu oleh pemerintah agar supaya ketentuan hukum tersebut dapat diketahui,

dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas dan semua pihak. Idealnya praktek

sosialisasi tersebut sudah harus dimulai pada saat rancangan undang-undang tersebut

dibicarakan di parlemen.

Berkenaan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia, ketentuan hukum yang

mengatur bidang-bidang hak kekayaan intelektual, seperti : hak cipta , hak paten ,

merek , perlindungan varietas tanaman (PVT) , rahasia dagang , desain industri , dan

desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) belum tersosialisasikan dengan baik dan

11 http://www.suaramerdeka.com/harian/0703/23/kot30.htm
12 Z. Asikin Kusumah Atmadja , hal 1

 



menyeluruh. Hal ini merupakan salah satu titik lemah dari pelaksanaan hukum dalam

bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Sistem hukum merek Indonesia menganut prinsip first to file.

Artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek dagang , dialah yang

berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jika sebuah merek dagang

sudah terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum

dan HAM , pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan

menggunakannya di seluruh wilayah Indonesia13.

Yang dimaksud dengan Hak eksklusif sendiri adalah hak yang semata-mata

diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian

“mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan,

mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan,

meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik,

menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana

apa pun.

Tetapi ada juga beberapa pendaftaran dengan menggunakan Hak

Merek Dagang yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI dan

HAM , dan lolos sebagai Merek Dagang baru, sebagai contoh seperti merek

Prada, Louis Vuitton, Gucci dan sebagainya. Lalu bagaimana nasib pemegang

Hak Merek yang sebenarnya ? Tidak dapat dipungkiri , pemegang Hak

Merek yang terlebih dahulu mendaftar akan dirugikan karena

perusahaan tersebut dibangun bertahun – tahun dengan biaya promosi dan

13 “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual”, http://www.sains.org/haki/ , 30 November 2010

 



investasi sedangkan perusahaan yang membajak merek dagang tersebut

dapat menikmati hasilnya.

Contoh sengketa merek dagang yang terjadi di Indonesia adalah merek dagang

RODY. RODY merupakan produk kosmetik yang didaftarkan oleh Andris selaku

pemilik dari merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual,

Direktorat Merek, Departemen Kehakiman & HAM Republik Indonesia dengan nomor

pendaftaran 465634, pada tanggal daftar 5 Februari 2001. Namun beberapa waktu

kemudian, Andris selaku penggugat menjumpai adanya pendaftaran merek atas nama

tergugat yaitu Agus Yadi Kiung dengan merek terdaftar “NEW RODY SPECIAL”

dengan nomor daftar 526394, tertanggal 6 Januari 2003 yang terdaftar pada Kantor

Merek untuk jenis-jenis barang yang sejenis dengan produk yang dimiliki dan

didaftarkan oleh penggugat.

Sengketa merek RODY ini sendiri adalah salah satu contoh perkara sengketa

merek dagang yang ditiru atau dijiplak di Indonesia dan butuh waktu yang lama

untuk menyelesaikan nya di Pengadilan Niaga. Sebenarnya peniruan merek

dagang seperti RODY ini dapat dicegah apabila Direktorat Jenderal HAKI

lebih teliti dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan pendaftaran

merek. Penyebab lain akan selalu terjadinya peniruan merek di Indonesia

adalah karena masih adanya celah hukum yang menarik orang untuk

menjadi para pelaku membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain untuk

barang yang sejenis sehingga dapat membingungkan, mengacaukan dan menyesatkan

konsumen tentang asal usul dan kwalitas barang dengan merek yang bersangkutan.

Penulis melakukan studi kasus RODY untuk memahami lebih lanjut

permasalahan hukum yang terkait dengan praktek pelanggaran merek dagang di

Indonesia. Dari kasus RODY ini dapat dilihat bagaimana suatu merek dagang

 



yang sudah terdaftar di Indonesia , ditiru atau dijiplak oleh perusahaan lain di

Indonesia karena kelalaian Direktorat Jenderal HAKI dalam menjalankan

tugas nya. Untuk itu, penulis mengangkatnya dalam karya tulis dengan judul ”ASPEK-

ASPEK HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG KOSMETIK

“RODY” DENGAN “NEWRODYSPECIAL” DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan topik

skripsi, maka Penulis mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh pemegang hak

merek terhadap peniruan merek dagang milik nya menurut Undang –

Undang Merek No. 15 Tahun 2001?

2. Apakah putusan pengadilan atas kasus peniruan merek dagang RODY dapat

dianggap adil jika ditinjau dari segi yuridis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan

yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menelusuri bagaimana upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh pemegang hak merek berdasarkan Undang – Undang Merek

No. 15 Tahun 2001 atas pelanggaran merek dagangnya.

2. Untuk menganalisis dan menelusuri apakah putusan - putusan pengadilan di

Indonesia terhadap kasus RODY dapat dianggap adil.

 



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan bukan untuk sekedar memenuhi persyaratan kelulusan guna

memperoleh gelar sarjana, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, baik itu dari segi akademis dan

penggunaannya dalam masyarakat berkaitan dengan dunia praktis. Adapun manfaat yang

dapat diberikan dari penelitian ini antara lain adalah:

1.4.1 Segi Akademik

Diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan

ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang hak kekayaan intelektual

khususnya merek dagang, agar dapat memberikan masukan dalam mengatasi

pelanggaran merek dagang , khususnya mengenai pemalsuan merek dagang.

1.4.2 Segi Praktek

Penelitian ini diharapkan agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk

memberikan informasi tentang hal – hal yang berkaitan dengan merek dagang bagi

masyarakat umum agar mengetahui syarat yang diperlukan apabila ingin

menggunakan merek dagang dan juga kepada pemilik merek dalam mengatasi

pemboncengan, peniruan atau penjiplakan ketenaran terhadap merek dagang lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman atas skripsi ini, maka pembahasan akan dibagi

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini penulis akan menguraikan beberapa sub bab yang

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

 



manfaat penelitian baik dari segi akdemik maupun dari segi praktek dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan pada Bab ini akan menjelaskan mengenai sengketa merek

dagang RODY, berdasarkan landasan teori, kerangka konsepsional dan

juga tinjauan mengenai penegakan hukum perlindungan merek. Landasan

teori terdiri dari ruang lingkup merek, syarat sebuah merek, fungsi

merek, jangka waktu perlindungan merek, pengalihan merek dan

pembatalan merek. Tinjauan mengenai penegakan hukum perlindungan

merek terdiri dari pengertian merek dan bentuk pelanggaran merek serta

sanksi perdata dan pidana nya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Ketiga membahas mengenai metode penelitian hukum yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur

perolehan bahan penelitian, sifat analisis penelitian serta hambatan dan

penanggulangannya dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan bertumpu pada pokok permasalahan dan menjawab

pertanyaan tersebut yang berupa analisis terhadap isu yang diteliti yaitu

tentang sengketa merek dagang “RODY”. Berdasarkan analisis tersebut,

akan diketahui faktor faktor penyebab sumber permasalahan dan

bagaimana konsep yang digunakan sebagai penyelesaian yang dapat

 



digunakan untuk menyelesaikan pokok permasalahan dalam skripsi,

terutama yang mengangkat perlindungan hukum terhadap praktek

pemboncengan hak merek sebagai topiknya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini Penulis akan merumuskan pokok - pokok kesimpulan atas

perlindungan hukum terhadap merek berkaitan dengan pelanggaran

merek khususnya dalam pemboncengan merek “RODY”. Selanjutnya ,

Penulis juga akan menyampaikan saran berdasarkan kesimpulan yang

diharapkan berguna untuk memberikan solusi bagi penyelesaian pokok

permasalahan yang dipilih sebagai acuan

 


