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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Sejarah internasional perlindungan atas kekayaan intelektual sudah ada 

sebelum sekitar 500 tahun Sebelum Masehi, bentuk perlindungan kekayaan 

intelektual saat itu dengan monopoli yang diberikan oleh Raja pada juru masak 

di Sybaris untuk menyiapkan suatu resep makanan hasil karyanya yang 

dianggap lezat oleh Raja, perlindungan tersebut diberikan selama satu tahun.1 

Kemudian, pada Awal ke18 rezim Hak atas Kekayaan mulai timbul dengan 

didukung oleh gagasan dari filsuf John Locke dan Jean Jacques Rousseau. 

Menurut pemikiran John Locke, manusia mempunyai hak atas dirinya sendiri 

serta terhadap hasil dari pekerjannya yang sudah dilakukan dengan segala 

pengorbanan. John Locke berpendapat bahwa sangat penting untuk 

memberikan suatu penghargaan kepada orang yang sudah melakukan 

pengorbanan dalam menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, 

penghargaan tersebut diberikan dengan hak milik. Selanjutnya, John Locke 

menghubungkan perlindungan hak milik ini dengan insentif ekonomi agar 

pencipta bersedia mempublikasikan serta menjual hasil ciptaannya supaya bisa 

digunakan oleh masyarakat banyak. Hal ini berdampak pada kegiatan ekonomi, 

semakin besar dorongan pencipta untuk menciptakan karya-karya baru dan 

 
1 Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, Bagian Hukum, 

Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan 

Budaya, hal 6 
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menjual hasil ciptaan tersebut, maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan 

baik juga.2  

Istilah intellectual property. Intellectual property terdiri dari dua frasa yaitu 

intellectual yang berarti hasil dari suatu ide, pemikiran, invensi ataupun 

ekspresi kreatif dari kegiatan pribadi. Kemudian property yang artinya sebagai 

suatu kepemilikan atau hak atas suatu kekayaan yang dapat dipertahankan 

terhadap siapapun.3 Jadi esensi dari kedua frasa tersebut yaitu hak kepemilikan 

atau kekayaan atas suatu ide, pemikiran, invensi, ataupun ekspresi kreatif yang 

merupakan hasil dari kegiatan pribadi, oleh karena itu saat ini dikenal juga 

dengan istilah Intellectual Property Rights.  

Di Indonesia hal ini dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual 

sebagai terjemahan dari Intellectual Property Rights, namun pada intinya 

memiliki konsep dan pengertian yang sama. Menurut Dicky R. Munaf, HKI 

adalah hal yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari 

kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu 

kemampuan daya pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi.4 Menurut WIPO 

dalam WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law dan Use, 

mengatakan bahwa:5  

“Intellectual property, very broadly, means the legal 

rights which result from intellectual activity in the 

industrial, scientific, literary, and artistic fields” (yang 

 
2 Ibid, hal 6-7 

3 Budi Agus Kiswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Pusat HKI FHUII, 2016), 

Hal 5-6  

4 Ibid, Hal 28 

5 Ibid, hal 29  
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secara bebas saya terjemahkan sebagai berikut: secara 

umum, kekayaan intelektual artinya yaitu hak hukum 

terhadap suatu kegiatan intelektual di bidang industri, 

ilmiah, sastra, dan seni)  

 

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan 

intelektual merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang 

menghasilkan suatu ide atau karya dari kemampuan intelektualnya, kemudian 

hak tersebut bernilai ekonomi serta dilindungi oleh hukum. Perlindungan 

terhadap kekayaan intelektual ini telah mendapat perhatian dan diakui oleh 

negara-negara secara global serta organisasi internasional, hal ini dapat dilihat 

dari konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai kekayaan 

intelektual yaitu diantaranya: Paris Convention 1883, Berne Convention 1886, 

Universal Copyright Convention (UCC), Convention Establishing The World 

Intellectual Property Organization (WIPO), Patent Cooperation Treaty (PCT), 

The Hague Agreement Concerning The International Deposit of Industrial 

Designs dan The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 

Rights (TRIPs) dari World Trade Organization (WTO).6` 

Organisasi internasional yang mempunyai peran besar dalam bidang 

kekayaan intelektual yaitu WIPO dan WTO. WIPO merupakan badan khusus 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan 

untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan 

 
6 Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2017), hal 14-15 
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intelektual ke seluruh dunia. WIPO juga menjadi wadah dari dua konvensi 

penting dalam bidang HKI yaitu Berne Convention (1886) tentang 

Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Paris Convention (1883) tentang 

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Industri.7 Organisasi selanjutnya yaitu World 

Trade Organization (WTO), ini merupakan organisasi antar pemerintah yang 

bertujuan untuk menjadikan perdagangan antar negara semakin mudah dan 

terbuka.8 Salah satu kesepakatan terpenting dari  WTO ini adalah The 

Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), ini 

merupakan hasil dari perundingan pada Putaran Uruguay 15 April 1994.9 

Selanjutnya, TRIPs dianggap sebagai perjanjian internasional yang paling 

komprehensif dalam mengatur dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual. 

Dimana sebelumnya pelaksanaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh 

WIPO dianggap kurang optimum, dan terdapat kekurangan mengenai konsep-

konsep Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang 

diatur dalam TRIPs ini meliputi10:  

1. Copyrights and related rights (Hak cipta dan Hak terkait)  

2. Trademarks, service marks, trade names (Merek Dagang, Merek Jasa, 

nama dagang) 

3. Geographical indications (Indikasi Geografis)  

4. Industrial designs (Desain Industri)  

 
7 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Setara Press, 2017), hal 15-16 

8 http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2018/kolom/world-trade-organization-wto, diakses pada 11 Juli 

2019  

9 Khoirul Hidayah, Op.cit, hal 17 

10 Imas Rosidawati Wiradirja-Fontian Munzil, Pengetahuan tradisional dan Hak Kekayaan 

Intelektual, (Bandung: PT Refika Aditama Bandung, 2018), hal 27-28 

http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2018/kolom/world-trade-organization-wto
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5. Patents (Paten)  

6. Layout design of integrated circuits (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 

7. Protections of undisclosed information (Rahasia Dagang)  

8. Control of anti-competitive rights (Pengendalian Praktek Persaingan 

Curang)  

Perjanjian TRIPs ini mewajibkan semua anggota WTO yang meratifikasi perjanjian 

ini untuk menjalankan isi perjanjian tersebut, termasuk Indonesia, hal ini 

dikarenakan Indonesia telah menjadi anggota dari WTO pada tahun 1994 di 

Marakesh, Monako. Oleh karena itu Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIPs 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang The Agreement Establishing 

The World Trade Organization.  

 Pengaturan mengenai HKI di Indonesia sudah ada sejak sebelum 

kemerdekaan yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 

1884. Pemerintah kemudian mengundangkan tiga Undang-Undang diantaranya 

Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910) dan Undang-

Undang Hak Cipta (1912).11 Selanjutnya peraturan-peraturan mengenai HKI sudah 

mengalami beberapa perubahan, salah satu peraturan HKI yang sudah beberapa kali 

diamandemen yaitu mengenai hak merek. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang 

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, kemudian 

 
11 Suharno, “Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual”, Universitas Terbuka, 2014, 

http://repository.ut.ac.id/4087/1/HKUM4302-M1.pdf, hal 16 

http://repository.ut.ac.id/4087/1/HKUM4302-M1.pdf
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kembali diubah pada dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek dengan menyesuaikan dengan TRIPs. Dan terakhir diubah pada tahun 2016 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi 

Geografis.12  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak merek dan 

Indikasi Geografis pasal 1 ayat (1):  

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  

 

Pengertian ini merupakan salah satu hal yang diubah dari undang-undang 

merek sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek pasal 1 ayat (1):  

merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa 

 

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa terdapat pergeseran mengenai 

definisi merek yang diakui di Indonesia. Saat ini merek dengan kombinasi warna 

bentuk tiga dimensi, suara dan hologram sudah diakui dan dilindungi oleh hukum 

 
12 Khoirul Hidayah, Op.cit., hal 54 
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di Indonesia. Perluasan pengertian merek oleh Undang-Undang merek baru ini 

merupakan akibat dari perkembangan ekonomi ke arah ekonomi kreatif yang 

berbasis pada ide, kreativitas dan inovasi yang akhirnya meningkatkan kreativitas 

dan inovasi para pemegang hak merek dalam memberikan merek pada produk 

mereka.  

Dalam perkembangannya, unsur-unsur merek yang berupa gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, dan susunan warna disebut sebagai merek 

tradisional. Sedangkan unsur merek yang diluar hal tersebut disebut sebagai merek 

non-tradisional. Selanjutnya The Standing Committee on the Law of Trademarks, 

Industrial Designs and Geographical Indication yang dibentuk oleh WIPO 

menggolongkan merek non-tradisional menjadi dua kelompok, yaitu:13 

1. Merek Non-Tradisional Visual yaitu merek tiga dimensi, warna, 

hologram, slogan, judul film dan buku, tanda multimedia, posisi, dan 

gesture. 

2. Merek Non-Tradisional Non-Visual yaitu suara, aroma, rasa dan tekstur.  

Sehingga, dapat disimpulkan secara keseluruhan terdapat 12 jenis merek 

non-tradisonal menurut WIPO. Namun dalam Undang-Undang merek yang baru di 

Indonesia hanya diakui empat jenis saja yaitu kombinasi warna, merek tiga dimensi, 

suara dan hologram. Diantara keempat merek non-tradisional tersebut merek tiga 

dimensi memiliki potensi kemiripan dengan desain industri.  

 
13 Ranti Fauza Mayana, “Perlindungan Merek Non Tradisional untuk Produk Ekonomi Kreatif 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan 

Perspektif Perbandingan Hukum”, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2 No 1, September 2017, hal 27 
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Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

Tentang Desain Industri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

Desain Industri mengatakan bahwa:  

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, 

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis 

dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 

tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakao 

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas 

industri, atau kerajinan tangan.”  

 

 Berdasarkan hal tersebut, bentuk tiga dimensi sudah diatur lebih dahulu 

dalam Undang-Undang Desain Industri sebelum diatur di dalam Undang-Undang 

Merek 2016. Hal ini menjadikan bentuk tiga dimensi masuk ke dalam dua ranah 

Hak Kekayaan Intelektual, yakni di bidang merek dan di bidang desain industri. 

Dilihat dari sisi tujuan, Undang-Undang Merek mengatakan bahwa merek 

bertujuan untuk memberikan tanda pengenal pada suatu produk dan menjadi 

pembeda antara suatu produk dengan produk yang lainnya. Sedangkan berdasarkan 

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, desain industri bertujuan untuk 

memberikan kesan estetika dalam suatu produk.  

Dari segi pengertian, menurut Undang-Undang Merek dan Desain industri 

sama-sama mengenal bentuk tiga dimensi sebagai suatu objek yang harus 

dilindungi. Maka dari itu, memungkinkan terjadinya perbedaan perlindungan 
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pengaturan bentuk tiga dimensi menurut Undang-Undang Merek dengan Undang-

Undang Desain Industri.14 

Untuk itu diperlukan adanya pemahaman mengenai perbedaan antara 

bentuk tiga dimensi menurut Undang-Undang Merek dengan Undang-Undang 

Desain Industri. Selanjutnya pengaturan mengenai merek tiga dimensi di Indonesia 

masih tergolong baru, sehingga diperlukan pemahaman mengenai merek tiga 

dimensi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan perlindungan hukum yang 

dapat merugikan pemegang hak merek.  

Sehingga, berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk membahas dan 

menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek non-tradisonal 

khususnya yang berbentuk tiga dimensi yang mengacu pada peraturan di Indonesia 

serta keuntungan dan kerugian jika bentuk tiga dimensi diberikan perlindungan 

hukum berdasarkan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek non tradisional yang 

berbentuk tiga dimensi berdasarkan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia?  

2. Apakah keuntungan apabila bentuk tiga dimensi didaftarkan berdasarkan 

Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri? 

 

 
14 Natalia Arinasari Nadeak dan Indirani Wauran, “Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga 

Dimensi Dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri”, Jurnal Hukum Ius 

Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol 26 2019, hal 23 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah:  

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap merek non tradisional 

yang berbentuk tiga dimensi berdasarkan peraturan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui keuntungan apabila bentuk tiga dimensi didaftarkan 

berdasarkan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan skripsi ini adalah:  

1. Manfaat teoritis: pembahasan dari penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum 

terhadap merek non tradisional yang berbentuk tiga dimensi di Indonesia. 

Penulis berharap penelitian ini juga dapat menambah diskusi teori tentang 

hak merek non-tradisional khususnya yang berbentuk tiga dimensi   

2. Manfaat praktis pembahasan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi bagi masyarakat mengenai perlindungan hak merek khususnya 

bagi para pemegang hak merek ataupun yang akan mendaftarkan hak merek 

terutama yang merek berbentuk tiga dimensi  
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 Bab yang berisikan 

sebagai berikut:  

BAB I     Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dari perumusan masalah yang 

ada yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap merek non tradisional yang 

berbentuk tiga dimensi berdasarkan peraturan di Indonesia dan hambatan dalam 

perlindungan hukum terhadap hak merek non tradisional tiga dimensi. 

Kemudian ada rumusan masalah yang akan dianalisa, tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini, manfaat yang terdapat dalam penelitian ini dilihat dari segi 

teoritis dan segi praktis, serta sistematika yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB II    Tinjauan Pustaka  

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang 

digunakan dalam karya ilmiah ini. Landasan teori menjelaskan mengenai 

perkembangan pemberlakuan Undang-Undang Merek di Indonesia, ruang 

lingkup Merek, perlindungan hukum terhadap Hak Merek dan perlindungan 

hukum terhadap desain industri. Kemudian landasan konseptual berisikan 

konsep mengenai Merek Non-Tradisional Tiga Dimensi.  
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BAB III   Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan mengenai macam penelitian, tipe penelitian, 

pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis dalam menyusun penelitian ini.  

BAB IV   Analisis (Pembahasan) 

Bab ini membahas mengenai analisa dari pokok permasalahan yaitu 

perlindungan hukum terhadap merek non tradisional yang berbentuk tiga 

dimensi berdasarkan peraturan di Indonesia serta keuntungan dan kerugiannya 

jika bentuk tiga dimensi diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-

Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri. 

BAB V     Penutup (Simpulan dan Saran) 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan dari pembahasan dalam Bab IV serta saran dari penulis mengenai 

rumusan masalah yang diangkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


