
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 

makna dari isi Pasal tersebut adalah1 segala sesuatu yang berkaitan dengan 

aspek kehidupan bermasyarakat, tentang negara, pemerintahan peraturan-

peraturan yang digunakan kita sehari-hari adalah harus senantiasa berdasar 

pada hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam Gagasan Negara Hukum 

Indonesia disebutlkan  

“Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus 

dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, 

bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan 

dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the 

rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah 

hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 

‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.” Banyak teori hukum yang 

mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku.  

Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan sata sama 

yang lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah 

salah satu fase hakiki dari hukum di mana disatu pihak hukum harus 

mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil2 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
2 http://docplayer.info/65367530-Teori-hukum-sebagai sarana-alat-untuk-memperbaharui-atau-

merekayasa-masyarakat.html 

http://docplayer.info/65367530-Teori-hukum-sebagai%20sarana-alat-untuk-memperbaharui-atau-merekayasa-masyarakat.html
http://docplayer.info/65367530-Teori-hukum-sebagai%20sarana-alat-untuk-memperbaharui-atau-merekayasa-masyarakat.html


 

 

Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti 

dinamika perkembangan kehidupan manusia. Teori tentang fungsi hukum 

dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu3 sisi 

pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan 

aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh 

perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah 4dimana hukum 

yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan 

perkembangan masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor 

hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh 

perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak 

perubahan hukum juga 5berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. 

Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan 

salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial 

atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering).6 

 Kebutuhan hukum termasuk kebijakan pemerintah yang stabil dan dinamis 

dibutuhkan oleh masyarakat karena Hukum diperlukan untuk mengatur dan 

menjadi penyeimbang serta menegakan keadilan di segala aspek kehidupan 

bermasyarakat di Negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah7 

konsep berpikir untuk pembentukan hukum yang akan diterima dan 

dijalankan oleh masyarakat Indonesia secara sukarela demi terciptanya 

                                                           
3 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 2011 
4 Ibid 

5  
6 Pakuan Law Review Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2017 Teori Hukum Sebagai 

Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Nazaruddin Lathif 
7 www.kompasiana.com 



 

 

ketertiban bersama. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan 

beberapa asas diantaranya adalah semua perbuatan dan tindakan seseorang 

baik individu maupun kelompok rakyat maupun pemerintah harus didasarkan 

pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada 

sebelum perbuatan dan tindakan itu dilakukan atau disarkan pada peraturan 

yang berlaku. 

 Ada beberapa implementasi teori di Indonesia, salah satunya adalah Teori 

Negara Kesejahteraan. Teori ini dikenal sebagai Welfarestate atau negara 

kesejahteraan. Menurut Jimly Asshidiqie, ide negara kesejahteraan ini 

merupakan pengaruh dalam faham sosialis yang berkembang pada Abad ke-

19. Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, yaitu :8 

1.) Sebagai kondisi sejahtera (well-being) 

 Yaitu pengertian yang menunjuk pada istilah kesejahteraan social sebagai 

 kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi 

 kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman dan Bahagia 

karena  segala kebutuhan nya tercukupi. 

2.) Sebagai pelayan sosial 

 Dibeberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru pelayanan 

 sosial mencakup beberapa bentuk yaitu: jaminan sosial, pelayanan 

kesehatan,  pendidikan, perumahan, pelayanan sosial personal. 

3.) Sebagai tunjangan sosial  

                                                           
8 Insanakademis.com 



 

 

 Di Amerika diberikan khusus nya untuk orang miskin karena sebagian 

besar  penerimanya adalah orang miskin, cacat, pengangguran  

4.) Sebagai proses atau usaha terencana 

 Hal ini dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat 

maupun  badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, 

seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak 

dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. 

Problematika seperti itu diatasi secara terpadu dalam program-program 

jaminan sosial (social security), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, 

serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran. 

Negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan AS pada abad 

19 yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi 

(compassionate capitalism). Dengan sistem ini, negara bertugas melindungi 

golongan lemah dalam masyarakat dari gilasan mesin kapitalisme. 9 

Konsep negara kesejahteraan adalah10 mengenai peran yang harus 

dijalankan negara sedangkan konsep negara regulasi merupakan konsep 

mengenai unsur-unsur yang dimiliki negara. Keduanya dapat digabungkan 

dan diharmonisasikan. Model negara kesejahteraan Indonesia memadukan 

                                                           
9 www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm 
10 David Levi-Faur, “The Odyssey of the Regulatory State: Episode One: The 

Rescue of the Welfare State” 

Working Paper No 39, November 2011, hlm. 28, http://regulation.huji.ac.il/papers/jp39.pdf. 

“Regulating-for-Welfare: A Comparative Study of “Regulatory Welfare 

Regimes” in the Israeli, British, and Swedish Electricity Sectors”, Law 

and Policy, Vol. 33, January 2011, hlm. 116-148 



 

 

peran ekstensif negara dalam usaha kesejahteraan sosial (universal welfare 

state) dengan jaminan sosial tersegmentasi disertai jejaring kekeluargaan 

(social insurance welfare state)11 

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah12 isu mengenai jaminan 

kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas 

berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal 

pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan 

kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan 

atas,  

“The risk of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the 

breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state” 

 

Istilah “negara kesejahteraan” mengacu pada13 peran yang dimainkan 

negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga 

negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan 

juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial. Pada prinsipnya “negara 

kesejahteraan” sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial 

yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan 

sistem jaminan sosial (social security) secara terencana, melembaga dan 

                                                           
11 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 582 
12 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, (California: 

Standford University Press, 1992, hal. 126. 
13 Kiswanto Eddy, Jurnaal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 9, Nomor 2, November 

2005: Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial Di Indonesia 

 



 

 

berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial 

dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan 

karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja atau kehamilan. 

 Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu 

pada konsep negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima 

Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit 

konstitusinya (Pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab 

pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial .Dalam Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk 

mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas 

kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara 

menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kejehateraan sosial secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.14 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, 

keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, 

profesionalitas dan keberlanjutan15 

                                                           
14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial 
15 Ibid 



 

 

 Menurut Pasal 25 Bagian Kedua Undang Undang Nomor11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial bagian ke dua adalah16 tanggung jawab 

pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi : 

a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaran kesejahteraan sosial 

b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan 

perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Memberikan bantuan sosial sebagaimana stimulant kepada masyarakat 

yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial 

e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya 

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang 

kesejahteraan sosial 

g. Menetapkan standar layanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi 

pelayanan kesejahteraan sosial 

h. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan 

aktivitas pembangunan 

i. Menyelenggarakan Pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial 

j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi 

terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

                                                           
16 Ibid 



 

 

k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

l. memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional 

m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan 

sosial; dan 

n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

 Dalam menjalankan fungsinya, ada beberapa pendapat mengenai 

pemerintahan:17 

 Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga 

fungsi pokok sebagai berikut: 

1) Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. 

2) Menyelenggarakan peradilan. 

3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. 

 Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi 

dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:18 

1) Fungsi Alokasi (Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk 

menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs) 

2) Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi yang dilandasi 

dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan 

                                                           
17 https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/ 
18 Ibid 

https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/


 

 

tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh 

pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara 

dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut. 

3) Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha 

untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang 

ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan 

perekonomian (stabilisator perekonomian) 

Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki beberapa 

fungsi sebagai berikut:19 

(1) Fungsi Pelayanan 

 Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. 

Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, 

Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum 

pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan 

pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan. 

2) Fungsi Pengaturan 

 Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan 

perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. 

Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan 

dapat berjalan secara baik dan dinamis. 

                                                           
19 Ibid 



 

 

  Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga 

mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. 

Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan 

yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut 

diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan 

eksekutif. 

3) Fungsi Pembangunan 

 Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, 

dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik 

tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan 

masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi 

pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang 

dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini 

seperlunya. 

4) Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) 

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini 

menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan  kewenangan yang 

cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai 

urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu 

meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, 

pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi 

masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan 



 

 

Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang 

yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian 

partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila 

kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam 

tindakan nyata pemerintah. 

          Manusia diciptakan dengan pemikiran dan ide yang berbeda beda . 

Pemikaran atau ide yang timbul berdasarkan individu masing-masing. Ide dan 

kreativitas sangatlah unik, jika kita bisa menggali potensi yang kita miliki, 

maka kita dapat menghasilkan suatu karya atau pemikiran yang berharga dan 

memiliki nilai pada khalayak ramai bahkan dunia . Hal tersebut mendorong 

kita untuk menjaga hasil karaya kita berupa ide, pemikiran,karya sastra atau 

karya-karya lain yang memiliki nila tersebut untuk dilindung hukum. 

          Hak Kekayaan Intelektual adalah20 hak yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau 

ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini 

dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui olah pikir, daya cipta dan rasa 

yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan 

sesuatu yang baru yang berguna untuk manusia. Secara umum Hak Kekayaan 

Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan 

Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. 

                                                           
20 Direktorat Jendaral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia. Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual. Tangerang.2004 



 

 

         Dalam perkembangannya, hak kekayaan intelektual mengalami 

berbagai permasalahan atau sengketa. Indonesia sebagai salah satu Negara 

anggota Organisasi Perdagangan Dunia juga tak luput dari permasalahan ini. 

Hal itu dibuktikan dengan telah beberapa kalinya Indonesia masuk dalam 

kategori negara yang perlu diawasi dalam masalah pelanggaran HAKI.        

Sengketa yang sering timbul dapat berupa penggunaan merek secara tanpa 

hak dan pelanggaran Hak Cipta. Merek merupakan salah satu komponen hak 

kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran 

atau perilaku menyimpang dibidang merek akan selalu terjadi. Hal ini 

berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan 

(competitive) dan berorientasi keuntungan (profit oriented), sehingga 

membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan 

motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya 

keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. 

           HAKI adalah21 suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata 

kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna 

pada kehidupan modern misalnya misalnya masalah lingkungan hidup serta 

persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif 

baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Suatu 

hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula 

disebut sebagai HAKI yang timbul karena atau lahir dari kemampuan 

intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab 

                                                           
21 Ibid  



 

 

diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan 

menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik 

dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud pada 

akhir Abad ke-19, perkembangan pengaturan masalah HAKI mulai melewati 

batas-batas negara22.  

           Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu 

organisasi dunia untuk HAKI secara keseluruhan. Melalui Konferensi 

Stockholm Swedia Tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk 

pembentukan organisasi dunia untuk HAKI (Convention Establishing the 

World Intellectual Property Organization/WIPO) dan baru berdiri secara 

resmi pada tahun 1970. WIPO sebagai organisasi yang bergerak di bidang 

HAKI kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut. 

Kemudian, pada tahun 1974 WIPO menjadi badan khusus dari PBB yang 

diberi mandat untuk mengurus administrasi mengenai HAKI semua negara 

anggota PBB. Dalam rangka mengatur HAKI dalam perdagangan global 

maka tahun 1996 dilakukan suatu perjanjian kerja sama dengan The World 

Trade Organization (WTO). Sampai saat ini WIPO mengelola administrasi 

perjanjian internasional mengenai HAKI sebanyak 24 perjanjian dengan 

tugas pokok, diantaranya23:  

1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan prosedur mengenai 

perlindungan HAKI yang dibuat negara anggotanya;  

                                                           
22  Roscoe Pound, 1982, Pengantar Filsapat Hukum (terjemahan Mohamad Radjab), Cetakan 

Ketiga, Jakarta: Bharataraya Karya Aksara, hlm.118. 
23 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): 

Peraturan Baru Desain Industri. 



 

 

2) Memberikan pelayanan aplikasi internasional untuk Hak Milik 

perindustrian;  

3) Tukar-menukar informasi mengenai HAKI;  

4) Memberikan bantuan hukum dan pendampingan teknik mengenai HAKI 

kepada negara-negara berkembang;  

5) Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian sengketa; dan  

6) Memberikan dorongan pengembangan teknologi dengan cara 

memudahkan akses dan penggunaan informasi kekayaan intelektual. 

          Dengan demikian, dapat di katakan bahwa Konvensi Paris, Konvensi 

Berne, Persetujuan TRIPs maupun WTO (sebagai lembaga internasional yang 

mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam sidang 

perdagangan dan segala aspek yang meliputinya), banyak memberikan 

pengaruh dalam pembentukan maupun penerapan hukum HAKI baik di 

tingkat global maupun di tingkat nasional. Dalam hal ini, Indonesia telah 

menjadi anggota WTO pada tahun 1994 serta telah menjadi anggota WIPO 

pada tahun 1997. Dalam kerangka WTO, perlindungan HAKI diatur dalam 

pengertian TRIPs, dimana persetujuan terhadap TRIPs tersebut merupakan 

salah satu persyaratan bagi negara yang tergabung dalam WTO. TRIPs 

sendiri adalah salah satu Final Act Embodying The Uruguay Round of 

Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani di Marakesh, pada April 

1994 oleh 124 negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Indonesia turut 

menandatangani kesepakatan tersebut, dan telah diratifikasi melalui Undang-

Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan 



 

 

Organisasi Perdagangan Dunia24 Sebagai konsekuensinya, Indonesia tidak 

dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang extra-territorial yang 

menyangkut tetang perlindungan HAKI dan semua isu yang terdapat dalam 

kerangka WTO, Indonesia harus mengakomodirnya atau paling tidak harus 

memenuhi persyaratan standar minimumnya. Dengan demikian, Indonesia 

harus menyesuaikan kembali semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan 

dengan perlindungan HAKI dan menambah beberapa ketentuan yang belum 

tercakup dalam peraturan yang sudah ada.25 

 Hak cipta adalah26 bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak 

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturanya terdapat dalam ilmu 

hukum dan dinamakan HAKI, yang meliputi suatu bidang hukum yang 

mebidangi bidang-bidang yuridis dan karya-karaya atau ciptaan-ciptaan hasil 

olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat 

ekonomi dan moral 

           Perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan di Indonesia, 

UndangUndang Hak Cipta 2014 memberikan batasan tentang hal-hal apa saja 

yang dilindungi sebagai Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 

58 Ayat (1) mengatur bahwa : Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang 

dilindungi mencakup 27:  

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;  

                                                           
24 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 114. 
25 Ibid 
26 Suyud Margono. Hukum Hak Cipta Indonesia. PT Ghalia Indonesia. 

Bogor.2010. hal 21 
27 Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 58 Ayat (1) 



 

 

2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;  

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

     pengetahuan;  

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;  

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;  

6. Karya Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukisan, gambar, ukiran, 

    kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;  

7. Karya Arsitektur;  

8. Peta; dan  

9. Karya Seni batik atau seni motif lain 

        Merek sebagai tanda sebagai tanda dengan gaya pembeda digunakan 

untu perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk merek harus memiliki elemen 

yaitu:28 

3) Tanda dengan daya pembeda 

4) Tanda tersebut harus digunakan 

5) Untuk perdagangan barang dan/atau jasa 

        Merek Dagang adalah29 merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barng sejenis lainya. 

                                                           
28 Rahmi Jened I, Interfence Hukum Kekayaan Intelektual dam Hukum Persaingan, 
Rajagrafindo Rajawali press, Jakaerta 2013 hal 207 
29 Ahmadi Miru, Hukum Merek (cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek).2005. 
PT RajaGrafindo,Jakarta. Hal 7 



 

 

       Merek Jasa adalah30 merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum yang membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainya. 

      Merek Kolektif adalah31 merek yang digunakan pada barang dan/ atau 

jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa 

orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang 

dan/atau jasa sejenis lainya. 

       Dalam Lingkup merek, dijelaskan bahwa hak atas Merek adalah32 hak 

eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar 

dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakanya.  

       Selanjutnya dalam bab III permohonan pendaftaran merekbagian 

kesatu disebutkan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut 

terdaftar.” Mekanisme pendaftaran Merek diatur pada Pasal 4 yaitu:33 

(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya 

kepada Meriteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa 

Indonesia.  

(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mencantumkan:  

a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;  

                                                           
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Ibid hal 13 
33 UU no 20 tahun 2016 Tentang Merek 



 

 

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alarnat Pemohon; 

c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui 

Kuasa;  

d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 

unsur warna;  

e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam 

hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan  

f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau 

jenis jasa.  

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.  

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label 

Merek dan bukti pembayaran biaya.  

(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang 

dan/atau jasa.  

(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 

(tiga) dimensi, label Merek yang dilarnpirkan dalam bentuk karakteristik 

dari Merek tersebut.  

(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, 

label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.  

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri 

dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan 

pendaftarannya. 



 

 

  Pada Pasal 4 dikemukakan bahwa34 merek dapat didaftar atas dasar 

permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad baik dengan 

maksud pemohon yang beritikad baik adalah pemohom yang mendaftarkan 

Merek nya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, 

meniru, atau menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang 

berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan 

curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya : Merek Dagang 

A yang sudah dikenali masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru 

sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah 

terjadi itikad baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur 

kesengajaan dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut. 

  Dalam pemakaian suatu merek dagang yang sah, biasanya para 

pemilik Merek Dagang dengan sukarela memberikan hak nya untuk dipakai 

oleh pihak lain demi tujuan keuntungan bersama, Hak Itulah yang disebut 

dengan lisensi. Lisensi adalah35 izin yang diberikan oleh pemilik merek 

terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada 

pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, 

baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan 

dalam jangka waktu dan syarat tertentu 

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa:36 

                                                           
34 Ibid 
35 Ahmadi Miru, Hukum Merek (cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek).2005. PT 

RajaGrafindo,Jakarta. Hal 9 
36 UU no 20 tahun 2016 Tentang Merek Pasal 43 



 

 

1.) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain 

dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek 

tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. 

2.) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, 

kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak leboh lama dari 

jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan 

3.) Perjanjian Lisensi wajib deimohonkan pencatatanya pada Direktorat 

Jendral dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian 

Lisensi nberlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak 

ketiga. 

4.) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh 

Direktorat Jendrak dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita 

Resmi Merek. 

        Tentang penyelesaian sengketa, menurut Pasal 76 Undang-Undang 

Merek dijelaksan bahwa pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 

terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau 

jasa yang sejenis berupa : 

a. Gugatan ganti rugi, dan atau 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut. 

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan 

Niaga. Dalam Pasal 77 juga dicantumkan tentang gugatan atas pelanggaran 



 

 

Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara 

sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. 

 Bagaimana tata cara Gugatan pada pengadilan Niaga? Pada Pasal 80 

dijelaskan bahwa:37 

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau 

domisili tergugat 

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, 

gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat 

(3) Panitera mendaftarakan gugatan pembatalan pada tanggal 

gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat 

diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera 

dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan 

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) 

hari terhitung sejak tanggal gugatan di daftarkan 

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 

tanggal gugatan pembatalan di daftarkan. Pengadilan Niaga 

mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. 

     Banyaknya pembajakan terhadap merek-merek terkenal tersebut sudah 

barang tentu menimbulkan suatu kerugian yang bukan saja dialami oleh para 

                                                           
37 UU no 20 tahun 2016 Pasal 80 



 

 

pemilik merek itu sendiri, tapi juga oleh negara yang kehilangan potensi 

pemasukan pajak dari barang-barang yang diperdagangkan tersebut, dan 

terlebih lagi hal itu juga ikut menambah citra buruk Indonesia dalam masalah 

perlindungan HAKI khususnya dalam perlindungan merek terdaftar dimata 

dunia international. Karena sengketa di bidang merek dapat mengganggu 

kegiatan perekonomian baik secara regional maupun internasional, maka 

diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian yang berupa cara-cara 

ataupun mekanisme penyelesaian sengketa.  

      Banyak sekali merek-merek dunia yang telah hadir dan didaftarkan di 

Indonesia. Mulai dari makanan, minuman, fashion, aksesoris dan banyak 

lainya. Merek tersebut diantaranya ada merek yang dikenal untuk kaum 

menengah keatas dan ada juga dengan merek standar atau dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. 

      Contoh Merek yang sudah terkenal di dunia adalah Hugo Boss. 

Perusahaan ini berbisnis di bidang fashion . Merek Hugo Boss memiliki 

banyak sekali merek-merek turunan nya, seperti Hugo Kids, Hugo Man, 

Hugo Women, Hugo Boss Sport, Hugo Parfume dan masih banyak yang lain 

nya. Merek Hugo Boss ini sudah sangat terkenal di dunia fashion, selain harga 

nya yang memiliki pangsa pasar menengah ke atas, merek ini juga terkenal 

dengan desain dan model yang terbaru serta bahan kualitas yang tinggi. Oleh 

karena itu ada gengsi tersendiri bagi orang-orang yang menggunakan merek 

tersebut.  



 

 

     Di Indonesia sendiri, gerai Hugo Boss juga terdapat di mall-mall 

Kawasan elit. Seperti di Jakarta, Hugo Boss memiliki 3 gerai yaitu di Mall 

Pondok Indah, Mall Pacific Place dan Plaza Indonesia yang tentu nya mall 

Kawasan ini adalah mall langganan kaum borjuis. Karena hal tersebut, 

banyak sekali tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab membuat duplikat 

atau menggandakan produk Hugo Boss, mulai dari baju, pakaian olah raga 

dan lain sebgaianya. Jelas ini sangat merugikan para konsumen, jika 

konsumen tidak jeli  dalam melihat dan membandingkan maka bias saja 

tertipu barang palsu. 

      Adapun beberapa produsen yang memberikan nama pada produknya 

dengan nama yang menyerupai atau bahkan sama persis, namun hanya beda 

beberapa huruf atau menggunakan pengulangan kata, dengan maksud dan 

tujuan tang sepertinya ingin mengikuti kesuksesan Merek yang di tiru. 

Penyelesaian kasus tersebut bisa melalui jalan kekerasan maupun dengan 

jalan damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh baik dengan 

jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan). Ketentuan 

mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan 

pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pandangan Hakim Dalam Putusan Sengketa Merek Hugo Boss” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang  diatas, maka penelitian yang dilakukan 

 penulis akan difokuskan pada dua  pokok permasalahan sebagai berikut : 



 

 

1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi merek asing yang 

didaftarkan  di Indonesia ? 

2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi merek asing 

dalam putusan pengadilan ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan: 

1) Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana cara pandangan 

hukum dalam menangani dan memutus kasus sengketa merek 

2)  Manfaat Penelitian untuk memberikan pedoman hukum untuk kasus 

yang kurang lebih mirip dengan kasus tersebut, agar dapat tertangani 

dengan baik. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

         Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan berkontribusi 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara praktis dan teoritis serta dapat 

menyelesaikan maslaah dengan kasus serupa di kemudian hari. 

1.5 Sitematika Penulisan 

 Dalam penulisan tesis ini, disusun dala 5 (lima) bab dan dibagi lagi 

menjadi sub bab. Berikut adalah uraian secara singkat tentang isi dari 

setiap bab dalam penulisan tesis ini. 

Bab I : Pendahuluan 



 

 

Dalam Pendahuluan, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 

yang akan ditulis yaitu mengenai Pandangan Hakim Dalam Putusan 

Sengketa Merek Hugo Boss. Dari latar belakang tersebut, penulis akan 

memaparkan rumusan permasalahan yang hendak diteliti guna menyusun 

kerangka teori dan konsepsional. Sedangkan metode penulisan yang 

penulis gunakan adalah penulisan yuridis normatif. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai aspek keadilan dalam 

putusan hakim tentang sengketa merek Hugo Boss dan penyelesaiannya 

jika ada kasus serupa . Serta Penulis juga akan menjelaskan kedudukan 

merek asing dan merek lokal dimata hukum Indonesia 

Bab III : Metode Penelitian 

Penulis menjelaskan metode apa yang akan digunakan dalam penulisan 

tesis ini seperti jenis penelitan, metode pendekatan, sumber data, dan 

bahan-bahan hukum primer 

Bab IV: Analisis dan pembahasan 

Melakukan analisis tentang Aspek Keadilan dalam pengaturan dan 

pelaksanaan UU Merek melalui Putusan Hakim pada Sengketa Merek 

Hugo Boss 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab yang terakhir yang terdiri dari kesimpulan serta saran dari 

seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam seluruh bab pada tesis ini, 

sehingga dapat menciptakan sebuah konklusi hukum yang secara 



 

 

sistematis memiliki dasar hukum sebagai hasil penulisan ilmiah bab 

terakhir ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


