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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan terjemahan dari 

Intellectual Property Rights (IPR) yang diatur dalam undang – undang 

nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The 

World Trade Organization). Hak atas kekayaan intelektual yang selanjutnya 

disebut dengan HKI memiliki perlindungan dari adanya pemahaman atas 

perlu dibentuk suatu penghargaan khusus terhadap karya intelektual 

seseorang dan hak yang muncul dari karya itu sendiri dan HKI baru ada bila 

kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa 

dilihat, didengar, dibaca dan digunakan secara praktis. Kerangka aturan 

HKI diatur dalam salah satu agenda WTO yaitu Agreement on Trade Related 

Aspecs of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit 

Goods atau secara singkat dengan TRIPs, agenda ini meningkatkan standar 

perlindungan HKI dengan tujuan substantif dan objektif sepanjang hal 

tersebut memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan yang sehat 

dan lebih terbuka.1 HKI mempunyai peran penting dalam pembangunan 

nasional maupun internasional karena sudah menjadi isu bagi negara maju 

maupun negara berkembang. Oleh karena itu,  Indonesia tidak bisa 

melepaskan diri dari keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap 

                                                
1 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan 
HKI), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 5. 
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HKI yang telah menajadi perhatian dunia, bahkan Indonesia telah ikut serta 

dalam perjanjian internasional yang berkaita dengan hal tersebut, sehingga 

mau tidak mau Indonesia harus ikut meratifikasi perjanjian tersebut agar 

negara kita tidak dikucilkan dalam arena perdagangan antar bangsa. 

Berdasarkan dengan inilah, Indonesia kemudian membuat peraturan 

perundang – undangan tentang HKI.2 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual secara substantif terdiri dari 

norma dan asas hukum dan secara normatif dan pengaturan HKI diatur 

dalam berbagai peraturan perundang – undangan tersendiri. Di Indonesia 

HKI dibagi dalam dua kelompok, yaitu :3 

    1. Hak Cipta 

  a. Hak Cipta 

  b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right). 

    2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) yang meliputi : 

  a. Paten 

  b. Desain Indsutri 

  c. Merek 

  d. Varietas Tanaman 

  e. Rahasia Dagang 

  f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

  g. Indikasi Geografis 

                                                
2 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang benar, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 6. 
3 H. OK. Sadikin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rawali Pers, 2015), hal. 16-
18. 



 

 
3 

dimana masing – masing dari jenis hak tersebut memiliki undang – 

undangnya tersendiri. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi mengenai merek 

yaitu 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. 

Dapat dikatakan bahwa merek memiliki kemampuan sebagai tanda 

yang dapat membedakan hasil dari perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu 

produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset 

perusahaan yang tidak ternilai harganya khususnya untuk merek – merek 

terkenal (well-known marksI).4 Merek yang dibuat oleh para pelaku bisnis 

ini bertujuan untuk menjadi tanda pengenal barang atau jasa yang 

diproduksi oleh para pelaku usaha. Merek yang dibuat oleh produsen 

tersebut juga memberikan sudut pandang penilaian apakah kualitas dari 

barang tersebut bagus atau tidak. Oleh karena itu, merek yang berkualitas 

                                                
4 OK. Sadikin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal. 359. 
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dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta 

dibajak.5 

Disamping membangun loyalitas dari konsumen, merek juga dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan produk kepada masyarakat 

selaku konsumen, dimana kedudukan sebuah merek akan dipengaruhi oleh 

baik atau tidaknya kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

mempunyai merek tersebut. Dapat dikatakan bahwa sebuah merek yang 

memiliki produk dan kualitas yang baik dapat mempengaruhi pasar dan 

akan selalu dikonsumsi oleh para konsumen. 

Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun ciri khas atau 

karakter terhadap produk – produknya yang diharapkan dapat membentuk 

reputasi bisnis yang baik atas penggunaan merek tersebut. Jika merek 

tersebut memiliki reputasi yang baik dan kepercayaan dari konsumen maka 

masalah lain yang dapat timbul seperti munculnya merek tiruan atau palsu. 

Maka dari itu, perusahaan – perusahaan yang merasa mereknya 

ditiru atau dipalsukan berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain 

untuk menggunakan merek tersebut dalam memproduksi barang atau 

jasanya. Oleh sebab itu, setiap pengusaha akan melakukan upaya apapun 

terhadap pembatalan pendaftaran merek yang terbukti telah meniru merek 

yang digunakannya hingga mengajukan gugatan ke pengadilan. 

                                                
5 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti), hal. 97. 
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Sebagaimana diketahui bahwa dalam perdagangan bebas peranan 

merek semakin besar, baik di pasaran nasional maupun internasional. 

Pertarungan merek masih terus berlangsung mengikuti perkembangan 

zaman dalam memperebutkan kedudukan di mata konsumen. Sejalan 

dengan hal tersebut dan menjadi hal yang paling banyak menjadi 

pembicaraan di bidang merek adalah menyangkut adanya persamaan suatu 

merek dengan merek lainnya. Peniruan merek dalam bentuk persamaan 

pada pokoknya semakin menjamur di Indonesia.6 

Masalah merek yang memiliki persamaan ini selain merugikan 

pemilik merek yang sah dalam artian pemilik merek yang mereknya sudah 

terdaftar dalam Kantor Merek (Dirjen HAKI Departemen Hukum dan 

HAM) karena mereknya didompleng, juga dapat menimbulkan kekeliruan 

pada khalayak ramai tentang pemakaian merek tersebut.7 

Sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang, bahwa salah 

satu faktor yang menjadi penyebab ditolaknya permintaan pendaftaran 

merek oleh Kantor Merek (Dirjen HAKI Departemen Hukum dan HAM) 

yaitu apabila merek yang diajukan pendaftarannya memiliki persamaan 

pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Tidaklah suatu hal yang 

terlalu sukar untuk menetapkan bilamanakah suatu merek dikatakan 

memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain, 

akan tetapi lain halnya dengan merek yang memiliki persamaan pada 

                                                
6 Gunawan Suryomucirto (konsumen merek), Media Indonesia, “Cegah Persaingan Curang 
Melalui Merek”, (Jakarta: APHMI, 2007), hal. 2. 
7 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 84. 



 

 
6 

pokoknya yang merupakan suatu hal yang tidak mudah dalam 

menentukannya, karena undang-undangnya sendiri dalam pengaturannya 

belum memberikan batasan secara jelas, yang secara teknis sering 

menyebabkan multitafsir. Perkara merek yang memiliki persamaan pada 

pokoknya merupakan perkara yang tidak mudah dan rumit dalam 

pemecahannya, sehingga kejelian dan kehati-hatian hakim sangat 

diperlukan dalam penanganannya. 

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, suatu merek dikatakan memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan merek pihak lain apabila ditemukan adanya kemiripan 

yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek 

yang satu dengan merek yang lain, yang menimbulkan kesan adanya 

persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau 

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang 

terdapat dalam merek- merek tersebut. 

Melihat isi Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya, adanya 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik 

pihak lain dan juga memperhatikan reputasi merek tersebut yang diperoleh 

karena promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi dibeberapa 

negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran 

mereknya. Hal ini juga berdampak terhadap putusan hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara-perkara tersebut, menyebabkan putusan tersebut 
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tidak memiliki interpretasi yang jelas apa kriteria suatu merek yang 

memiliki persamaan pada pokoknya. Sehingga jelas berdampak buruk dan 

menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum kita. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk 

mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM 

DARI PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA 

POKOKNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 160K/Pdt.Sus-HKI/2019 

DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 

TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka 

penulis tertarik untuk menulis rumusan masalah sebegai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan sebuah merek dapat dikatakan memiliki 

persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang merupakan 

merek terkenal dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 

160K/Pdt.Sus-HKI/2019? 

2. Bagaimana keterkaitan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

dalam gugatan pembatalan merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya milik pihak lain di lihat dari putusan Mahkamah Agung 

Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2019? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi agar dapat dilakukan 

suatu analisis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah merek, 

khususnya mengenai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, 

sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hal-

hal sebagai berikut : 

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan sebuah 

merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

merek lain yang merupakan merek terkenal dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2019. 

2. Untuk mengetahui dan memahami keterkaitan yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan 

pembatalan merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

160K/Pdt.Sus-HKI/2019. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi 

perihal dalam bidang Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dalam 
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bidang Merek dan lebih khusus dalam kasus persamaan pada 

pokoknya. 

 2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi para praktisi hukum khususya dalam bidang Hukum 

Ha katas Kekayaan Intelektual dalam bidang Merek.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam membantu penulisan penelitian ini, diperlukan adanya 

penulisan yang teratur dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling 

berkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika ini merupakan haris 

besar secara singkat tentang materi – materi ynag dimuat dalam per bab 

dengan rincian sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Materi tulisan dalam bab ini merupakan pendahuluan yang 

isinya antara lain memuat latar belakang, rumusan masalah, 

tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka ini, penulis membaginya 

menjadi dua sub bahasan yaitu landasan teoritis dan 

landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara 
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garis besar mengenai pengertian merek secara umum, 

persamaan pada pokoknya, tinjauan umum merek terkenal, 

syarat pendaftaran merek, dan hal – hal yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas. Selanjutnya dalam landasan 

konseptual diuraikan pengertian mengenai hal – hal terkait 

dengan merek agar tidak terjadi perluasan maksa atau 

penyimpangan dalam penulisan skripsi ini. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian inim penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara 

atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat 

dari analisis penelitian. Singkatnya, bab ini menguraikan 

tentang metode – metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik 

yang dipilih dalam penulisan skripsi ini. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan membahas tentang penyebab terjadinya 

pemakaian merek yang memiliki persamaan pada 

pokoknya terhadap merek terkenal, akibat hukum 

terjadinya pemakaian merek yang memiliki persamaan 
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pada pokoknya, serta upaya penyelesaian sengketa 

terjadinya pemakaian merek yang memiliki persamaan 

pada pokoknya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

160K/Pdt.Sus-HKI/2019. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada terakhir ini menguraikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas dari mulai bab I hingga bab 

IV dan disertai saran yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


