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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perusahaan yang memproduksi barang atau  jasa untuk memajukan 

usahanya menggunakan banyak strategi salah satunya dengan  menggunakan 

merek. Merek digunakan untuk memberikan identitas terhadap barang  dagangan 

atau produksi satu perusahaan atau jasa dengan barang atau produksi perusahaan  

atau jasa lain yang sejenis. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk barang 

atau  jasa dipasarkan tanpa menggunakan merek.  

Tentu konsumen sulit untuk membedakan  barang atau jasa dari pruduk 

suatu badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain, disamping itu 

konsumen juga akan kesulitan untuk memperoleh produk tersebut di  pasaran, 

kecuali diperoleh melalui pembelian langsung di tempat produksinya atau 

dijajakan  langsung oleh produsen kepada konsumen.  

Karenanya merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa 

sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan 

dengan produsennya. Hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (individuality), 

dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. 

Merek dapat pula menjadi aset  perusahaan apabila produk barang atau 

jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek  tersebut berhasil menjadi 

barang atau jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu merek 
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yang bersangkutan akan menjadi “kata kunci” bagi masyarakat yang akan 

membeli suatu barang atau jasa.  

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak 

yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual 

dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak 

Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Hak Cipta (Copy Rights) dibagi 

menjadi Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta 

(Neighbouring Rights). Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property 

Rights) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (Patent), Merek (Trade Marks), 

Rahasia Dagang (Trade Secrets), Desain Industri (Industrial Design) dan Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit).1 

Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk 

mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah 

perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik merek 

ingin meraih kesetiaan/loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen 

terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi 

mempertahankan merek pilihannya.  

Perilaku konsumen tersebut membuat persaingan usaha antar perusahaan 

bersaing dengqan kentat mempertahankan mereknya, dengan Perilaku konsumen 

yang loyalitas akan suatu merek yang sudah terkenal membuat perusahaan lain 

lebih mudah untuk meniru daripada menciptakan hasil kreativitasnya sendiri.  

                                                             
1 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), hlm. 16.  
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Merek terkenal asing sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering 

mendompleng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya 

yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dapat 

dirugikan kepentinganya dengan berkurangnya peminat/pangsa pasar, pudarnya 

goodwill atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya 

tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang 

dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai 

dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan 

demi mendapatan produk dengan merek tersebut. 

Dalam era globalisasi setiap negara berkepentingan atas sistem 

ekonominya untuk menyediakan barang dan jasa yang cukup bermutu tinggi dan 

murah agar semua rakyatnya mencapai tingkat hidup ekonomi yang tinggi atau 

makmur termasuk pula negara Indonesia dimana pemerintah memberi perhatian 

yang utama pada pembangunan ekonomi. 

Dalam usaha mensejajarkan diri dengan negara-negara industri maju 

diperlukan perhatian terhadap perlindungan hak-hak milik atas kekayaan 

intelektual (Intellectual Property Rights). Tujuannya agar kreasi dan atau hasil 

penemuan yang digunakan dalam bidang industri tersebut mendapat perlindungan 

hukum.  Perlindungan ini diperlukan karena lahirnya suatu kreasi dan atau hasil 

penemuan tersebut memakan banyak investasi baik segi tenaga, pikiran maupun 

biaya. Bila hal ini tidak dilakukan maka tidak ada penghargaan yang dapat 

melahirkan kreasi dan atau penemuan baru dalam bidang industri yang 

selanjutnya dapat membantu terwujudnya cita-cita bangsa. 
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Hak merupakan suatu bagian dari hak milik intelektuak (Intellectual 

Property Right). Esensi dari hak milik intelektual sendiri adalah suatu kreasi atau 

ciptaan tertentu. Kreasi ini dapat dalam bidang seni (art) bidang industri atau 

pengetahuan (science) dapat pula terjadi kombinasi dari ketiganya.  Dan 

khususnya dibidang industri kreasi tersebut dikenal dalam bentuk antara lain 

merek, model atau disain dan paten. Pengaturan masalah merek penting dilakukan 

karena berkaitan dengan masalah yang dihadapi pihak konsumen dan produsen 

bila suatu produk dipalsukan. Pihak konsumen akan mendapatkan produk yang 

tidak bermutu atau pelayanan jasa yang kurang memuaskan sedangkan dipihak 

produsen akan mengalami penurunan penjualan dan hilangnya kepercayaan 

masyarakat atas barang buatannya atau jasa yang disediakan. Untuk itu merek 

merupakan salah satu aspek perdagangan yang perlu diperhatikan dan salah satu 

unsur penting yang besar nilainya untuk membedakan jenis barang dan jasa yang 

diproduksi oleh berbagai perusahaan. 

Di jelaskan secara singkat bahwa Indonesia mengenal hak atas merek 

pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang hak milik perindustrian 

yaitu dalam Reglement Industrieele Eingendom Kolonien Staatsblad 545 Tahun 

1912 yang diganti dengan Undang-undang Merek Tahun 1913 dan kemudian 

diganti lagi dengan Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dan setelah itu 

diganti dengan Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, lalu dengan 

Undang-undang Merek No 20 tahun 2016.2 

                                                             
2,Prof. Mr. Dr.Saudargo Gautama, Undang-undang Merek Baru 2016, hal.14 
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Adanya perubahan tersebut didasarkan atas kepentingan pihak-pihak 

terkait khususnya dalam menghadapi perubahan jaman yang ada. Dengan 

perubahan tersebut diharapkan perlindungan atas merek dapat ditingkatkan. 

Negara Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki penduduk yang 

banyak sering dihadapkan pada berbagai masalah yang pelik. Hukum sering 

ditunggangi oleh masalah-masalah lain. 

Pemikiran dalam pengaturan merek bahwa dalam kehidupan masyarakat 

yang semakin maju ini, sering di jumpai suatu jenis merek baik dalam bentuk 

merek dagang dan merek jasa yang semakin maju dalam dunia perdagangan. 

Ironisnya bahwa di Indonesia sendiri produk hukum nasional belum sepenuhnya 

digunakan. Hal ini secara psikologis membawa dampak rasa kurang hormat 

terhadap hukum. Karena itu sangat beruntung bahwa khusus mengenai merek, 

Indonesia telah memiliki produk hukum tersendiri yaitu Undang-undang Merek  

Nomor 21 Tahun 1961 dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2016. 

Salah satu kasus yang terkenal adalah adanya pemalsuan merek produk-

produk ternama seperti Chanel, Apple, Hermes, Prada dan lain-lain. Penjualan di 

pasar umum di Indonesia dapat secara mudah didapati barang-barang tiruan 

dengan merek terkenal, dan ironisnya hal ini seolah olah suatu hal yang biasa. 
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Masyarakat seolah-olah menerima hal ini tanpa pernah berfikir akan resiko dari 

semua pemalsuan ini.3  

Budaya pemalsuan yang telah menjamur akan mengakibatkan penilaian 

negatif dari negara-negara asing terhadap bangsa Indonesia. Selain itu secara 

ekonomis pemalsuan ini menimbulkan kerugian materiil bagi negara dan tingkat 

sesuai dengan martabat bangsa Indonesia. Untuk itu wajarlah apabila budaya 

untuk menghargai perlindungan hak atas merek di Indonesia semakin digalakkan. 

Dengan memberikan penerangan secara perlahan mengenai hakekat hak atas 

merek, sehingga upaya untuk menunjang hak atas merek di Indonesia dapat 

diwujudkan. 

Alasan khusus yang melatarbelakangi banyaknya terjadi peniruan merek 

terkenal di Indonesia adalah Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat 

memungkiri bahwa masyarakatnya lebih menghargai barang-barang dari luar 

negeri karena dipandang lebih meyakinkan dan lebih terjamin mutunya,4 

pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi dengan sifat konsumtif 

masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri secara tidak wajar dengan 

cara meniru merek terkenal. 

Dilihat dari rumusannya, pengertian merek dalam ketentuan Undang-

undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 yaitu : 
                                                             
3 Disari dari HU Pikiran Rakyat, Monopolitisir Merek Indonesia, 12 April, 2018. 

4 Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, (Bandung, PT. Alumni, 1985,) 
hlm. 59 dan 60.  
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“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.5” 

 

Kasus yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai Perusahaan EIK 

Engineering Sdn. Bhd. Melawan PT Engineering Indonesia Karya. Perusahaan 

EIK Engineering Sdn. Bhd., sendiri adalah sebuah perusahaan yang didirikan 

pada tahun 2006 dan  bergerak pada bidang usaha  produksi  mesin  penggali  

amfibi  (amphibious  excavator)  beserta produksi alat-alat pelengkap untuk 

berbagai model mesin pengeruk amfibi. Dengan pusat pabrik berada di Negara 

Malaysia, Penggugat menggunakan lahan seluas 300,000 kaki untuk proses 

produksi dan juga didukung oleh lebih dari 300 karyawan tetap. Penggugat 

adalah produsen mesin pengeruk terbesar di  wilayah  Asia   Tenggara  dan   

telah  memperoleh  berbagai penghargaan dan pengakuan atas kualitas produksi 

mesin pengeruk yang diproduksinya. 

Karena masalah hak atas merek begitu luas, maka dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis hanya membahas mengenai penyelesaian atau penanganan 

kasus tersebut dengan menggunakan Undang-ndang Nomor 20 Tahun 2016. Dan 

dasar hukum apa yang dipakai oleh pengadilan selama ini dalam menyelesaikan 

masalah merek tersebut. 

 Jadi dengan adanya Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang 

mengatur mengenai merek jasa merek dagang dan merek kolektif tidak lain adalah 

                                                             
5 Indonesia, Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016.(Jakarta : 
November 2016) 
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untuk memberikan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi si 

pemilik merek (Perusahaan EIK Engineering Sdn. Bhd.) tersebut dan untuk 

kepentingan konsumen atau masyarakat yang menggunakan merek jasa. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti tentang judul :  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERUSAHAAN  MALAYSIA  

EIK ENGINEERING SDN. BHD MELAWAN PT ENGINEERING  

INDONESIA KARYA (JAKARTA) TERHADAP  PENGGUNAAN MEREK 

“EIK”  MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi 

Kasus Putusan No.1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

  Pada penulisan skripsi ini penulis menyampaikan pokok permasalahan: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai pembatalan merek dan persamaan pada 

pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis ? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga No 

46/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Juncto putusan Mahkamah Agung No 

1300k/Pdt.Sus-HKI/2017 dikaitkan dengan pengaturan pembatalan merek dan 

persamaan pada pokoknya ? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pembatalan merek dan persamaan 

pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis . 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 

Niaga No 46/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Juncto putusan Mahkamah Agung 

No 1300k/Pdt.Sus-HKI/2017 dikaitkan dengan pengaturan pembatalan merek 

dan persamaan pada pokoknya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu di bidang Hukum Kekayaan Intelektual. 

2. Kegunaan  Praktis  

sebagai reverensi akademika mengenai sengketa merek dan menjadi bahan 

penelitian selanjutnya mengenai hukum hak atas kekayaan intelektual 

khususnya mengenai sengketa merek. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

  Mengenai bahan-bahan yang berhubungan dengan tulisan ini maka 

disusun suatu sistematika seperti dibawah ini : 

BAB   I  :  PENDAHULUAN 
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            Memuat latar belakang; pokok permasalahan, tujuan penulisan, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB  II  :  TINJAUAN  PUSTAKA    

            Memaparkan landasan teori yang akan dipakai untuk menganalisis 

permasalahan sengketa merek serta menguraikan tujuan umum 

mengenai merek yang membahas tentang pengertian, jenis, fungsi 

merek, sistem pendaftaran merek serta pelanggaran mengenai 

merek. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

            Isi dari bab 3 akan mengenai metodologi penelitian. Dalam hal ini 

metode apa yang akan digunakan penulis untuk menjawab 

permasalahan-pemasalahan dalam bab 1. Dalam bab ini akan 

menguraikan sistematis metode yang akan digunakan penulis 

sebagai acuan mengerjakan penelitian ini. 

BAB  IV  :  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang  

memuat tentang analisis yuridis sengketa merek antara EIK 

Engineering Sdn. Bhd dan PT Engineering Indonesia Karya serta 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut. 

BAB   V  :  PENUTUP 

            Penutup skripsi ini, berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang 

telah dibahas sebelumnya dan bab ini memberikan saran-saran dari 

penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas. 


