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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

bahwa dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki suatu 

hukum yang jelas dalam rangka menjamin adanya perlindungan hukum dan 

kepastian hukum. Dalam suatu negara dibutuhkannya hukum positif yang 

berlaku (ius constitutum) dalam melindungi aktivitas kehidupan 

masyarakatnya.1 Hukum menjadi pelindung bagi masyarakat agar setiap hak 

yang dimilikinya dapat terjamin. Hak atas Kekayaan Intelektual (“HKI”) 

merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right.2 HKI merupakan hak 

ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu 

atas suatu hasil karya dalam kemampuan intelektual.3 Melihat hal tersebut, 

suatu hal yang dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual adalah suatu hasil 

kreasi pemikiran yang dapat menciptakan nilai ekonomis. Konsepsi HKI 

didasarkan bahwa karya intelektual dihasilkan oleh manusia dengan 

mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dan biaya.4 Contoh dari kreasi pemikiran 

tersebut seperti: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang 

                                                        
1 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.5 
2 Afrillyanna Purba dkk, Trips – WTO & Hukum HKI Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm.12 
3 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017),  hlm.1 
4 Op.cit, hlm .12 
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digunakan dalam perdagangan.5 HKI menjadi suatu hak yang bernilai 

dikarenakan dapat dianggap sebagai aset yang memiliki nilai. Hal ini 

dikarenakan suatu karya intelektual dalam suatu bidang seperti bidang ilmu 

pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan 

tenaga, waktu dan biaya menjadikannya berharga dan bernilai. Nilai tersebut 

dapat menjadi suatu manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis 

yang melekat membuat karya-karya intelektual tersebut menjadi suatu aset 

perusahaan dalam dunia usaha. HKI adalah cakupan dari beberapa hak 

intelektual yang hidup ditengah masyarakat. Berikut adalah macam-macam hak 

kekayaan intelektual:6 

a. Hak cipta ; 

b. Paten ; 

c. Merek dagang ; 

d. Desain industri ; 

e. Desain tata letak sirkuit terpadu ; 

f. Rahasia dagang. 

Pada negara Indonesia, pengaturan HKI sudah diatur dalam perundang-

undangan nasional seperti: Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014; Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; 

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Rahasia Dagang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Desain Industri diatur 

                                                        
5 Op.cit, hlm.2   
6 Estomhi Simatupang, Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya, 

https://www.berandahukum.com/2016/04/jenis-hak-kekayaan-intelektual-dan.html, diakses pada 
16 Juli 2019. 



 

3 
 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. 

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.7 Merek 

sendiri memiliki pengertian sebagai 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.8 Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa merek dagang adalah 

suatu pembeda atau ciri khas dalam suatu produk yang tentu memiliki dampak 

dalam hal ekonomis. Dengan demikian, suatu merek dagang adalah benda tidak 

berwujud yang dimiliki oleh seseorang atau bersama-sama yang harus 

dilindungi kepemilikannya.  Merek dapat dianggap sebagai pencegah adanya 

distorsi pasar terutama. 

Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat terciptanya Undang-

Undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam “Reglement Industrieele 

Eigendom Kolonien” Stb 545 Tahun 1912. Kemudian Undang-Undang Merek 

Nomor 21 Tahun 1961 menggantikannya. Lalu, dikeluarkan Undang-Undang 

Merek Nomor 19 Tahun 1992 dan diubah menjadi Undang-Undang Merek 

                                                        
7 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
8 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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Nomor 14 Tahun 1997. Setelah itu, Indonesia mengubahnya menjadi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001.9 Pada saat ini,  hak atas merek diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya. Undang-Undang ini menunjang tatanan dan kegiatan 

perekonomian dari perdagangan yang berfungsi untuk menyaring peredaran 

komoditas barang dengan suatu merek yang sama atau serupa. Merek dapat 

dianggap sebagai pencegah adanya distorsi pasar terutama terutama pada 

praktek-praktek curang seperti pendomplengan popularitas merek, penyesatan 

brand image dan pemalsuan barang.10 

Suatu merek yang diciptakan akan berusaha untuk menguasai pasar, baik 

dalam tingkat nasional hingga internasional. Mengingat pasar yang luas 

tersebut, sangat dimungkinkan adanya kesamaan ide dalam memberikan merek 

oleh perseorangan atau lebih  dengan merek perseorangan atau lebih yang 

dibuat orang lain. Selain itu, persaingan merek tidak hanya bersaing dengan 

merek lokal melainkan bersaing pula dengan merek internasional yang masuk 

ke dalam negara tersebut.  

Jika adanya kesamaan nama merek, hal ini akan menyesatkan atau 

memberikan kekeliruan kepada konsumen dalam melakukan pembelian 

                                                        
9 Budi Agus Riswandi, Siti Sumartiah, Masalah-masalah HAKI Kontemporer, 

(Yogyakarta: GitaNagari, 2006), hlm.78 
10 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, (Jakarta: 

Penaku, 2014), hlm.50 
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terhadap merek tersebut. Konsumen akan bingung tentang merek lokal atau 

merek internasional yang ingin dibelinya atau sering digunakan. Hal ini tentu 

akan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak karena dapat 

membonceng ketenaran merek lain dan menimbulkan kerugian karena 

penyesatan nama merek tersebut membuat pembelian konsumen mereka 

menjadi salah dan bahkan mengubah persepsi konsumen terhadap merek 

mereka karena perbedaan kualitas dan sebagainya.   

Hal yang sering menimbulkan suatu sengketa adalah jika adanya suatu 

merek lokal yang memiliki kesamaan nama dengan merek internasional yang 

sudah menjadi merek terkenal. Merek terkenal adalah apabila suatu merek 

telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, 

dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya 

pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara11 Dalam Pasal 21 

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa : 

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih 
dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 
sejenis; 

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 
tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 

d. Indikasi Geografis terdaftar.” 
 

Penjelasan Pasal 21 Ayat 1, dinyatakan bahwa Penolakan Permohonan yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek 

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan 

                                                        
11 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991. 
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dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek 

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.  

Selain itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena 

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia 

yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek 

dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, 

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk 

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau 

tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.   

Salah satu sengketa yang terjadi di Indonesia tentang sengketa kesamaan 

nama merek antara merek lokal dengan merek terkenal adalah sengketa merek 

“Alstyle Apparel and Activewear”. Penggugat merupakan suatu perseroan 

yang didirikan sesuai dengan hukum Negara Barbados, beralamat di Newton, 

Christ Church, BB17047, Barbados, dalam hal ini diwakili oleh Jeffrey 

Cooper, selaku Wakil Direktur Pemasaran yang memberikan kuasanya kepada 

para pengacara yang tergabung pada kantor pengacara Imam Sjahputra & 

Partners yang beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza Lantai 

12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 8 Agustus 2018. Penggugat melakukan gugatan kepada 

Darmanto yang beralamat di Komplek Anggaran C7, Kemanggisan, Palmerah, 

Jakarta Barat yang keberadaannya tidak diketahui baik didalam negeri atau 

diluar negeri. Adapun turut tergugat yaitu Direktorat Jenderal HKI yang 

beralamat di jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940. 
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Kasus ini bermula dari Penggugat yang ingin mendaftarkan mereknya di 

Indonesia. Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran 

merek atas “Alstyle” (Nomor agenda d002017044486, tanggal permohonan 14 

september 2017) dan atas merek “Alstyle Apparel & Activewear” (Nomor 

agenda d002018041994, tanggal permohonan 30 agustus 2018) kepada turut 

tergugat. Penggugat merupakan pemilik dan pengguna pertama atas merek 

tersebut dan berbagai variasinya yang telah digunakan dan didaftarkan di 

banyak negara jauh sebelum tanggal pendaftaran ataupun tanggal permohonan 

dari merek terdaftar tergugat. Hal ini dibuktikan penggugat dengan 

melampirkan tanggal permohonan mereknya pertama kali yaitu pada 28 

November 1995 di Amerika Serikat dan pendaftaran terakhir kalinya pada 08 

Januari 2018 di Australia. Sedangkan, Tergugat baru mengajukan permohonan 

pendaftaran merek pada 23 Juli 2014. Hal ini menjadi bukti bahwa Penggugat 

telah menggunakan merek tersebut dan berbagai variasinya jauh sebelum 

tergugat mendaftarkan mereknya. Penggugat sudah lebih dari 20 tahun 

menggunakan merek tersebut sebagai merek dari produknnya.  

Penggugat telah menjelaskan dan menyampaikan bukti-bukti bahwa 

mereknya dikategorikan sebagai merek terkenal dengan mengacu pada 4 

(empat) aspek yang berada pada Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 yaitu  

1. Pengetahuan umum masyarakat atas merek tersebut di bidang usaha 

yang bersangkutan; 
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2. Reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

besaran; 

3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik 

merek;  

4. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.  

Penggugat juga sudah membuktikan dalam persidangan bahwa logo 

dan nama merek yang didaftarkan tergugat benar-benar memiliki persamaan 

dan tidak ada pembedanya sama sekali. Hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa 

tergugat telah menjiplak merek milik penggugat. Pada persidangan tersebut, 

tergugat tidak mengajukan jawaban karena sepanjang persidangan, tergugat 

tidak menghadap dipersidangan, dan tidak mengutus wakilnya yang sah, 

sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut.  

Turut Tergugat mengajukan dalil sangkalan sebagaimana tersebut 

dalam kesimpulan Turut Tergugat tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya 

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan harus 

dinyatakan ditolak, karena Turut Tergugat telah menolak Permohonan 

Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat 

dengan pertimbangan bahwa merek yang disebutkan oleh Penggugat dalam 

gugatannya, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan 

merek Alstyle Apparel & Activewear telah terdaftar pada Direktorat Merek dan 

Indikasi Geografis, dibawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, Tanggal 

Pendaftaran 2 Desember 2016, dengan filing date tanggal 23 Juli 2014, yang 

termasuk ke dalam kelas barang 25, atas nama pemegang merek Darmanto 



 

9 
 

(Tergugat), dan telah melalui serangkaian pemeriksaan formalitas dan 

substantive, sebagai syarat sahnya pendaftaran merek. Putusan dalam kasus ini 

adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum 

penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir 

sebesar Rp.4.816.000,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). 

 Berdasarkan kasus diatas, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan 

Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang sengketa merek 

lokal dengan merek internasional yang sudah terkenal. Penulis melihat bahwa 

merek milik Penggugat telah lahir jauh sebelum merek milik tergugat 

didaftarkan. Dapat dikatakan bahwa merek milik penggugat merupakan merek 

terkenal karena sudah terdaftar dibanyak negara dibandingkan merek milik 

tergugat yang hanya terdaftar di Indonesia saja. Dalam satu sisi, Indonesia 

menganut sistem first to file, dimana pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu 

akan dianggap sebagai pemilik dari merek tersebut. Namun, disisi lain, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memperbolehkan adanya pembatalan 

merek jika didaftarkan dengan itikad tidak baik atau hal-hal lainnya yang 

dilarang oleh Undang-Undang. Dapat dikatakan Hukum Indonesia tidak 

menganut sistem first to file secara absolut karena asas first to use juga 

dipertimbangkan demi melindungi pemilik merek sesungguhnya.  

Penulis akan menganalisa mengenai pengaturan pendaftaran dan 

pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaturan pendaftaran dan pembatalan merek dalam melindungi merek 
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terkenal. Setelah itu, penulis akan menganalisa putusan pengadilan niaga dalam 

rangka mencari tahu apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis sudah memberikan perlindungan terhadap merek 

terkenal atau belum. Penulis akan menganalisa mengenai argumentasi dari para 

pihak serta pertimbangan hakimm dalam kasus ini. 

 Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul 

“ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PENDAFTARAN DAN 

PEMBATALAN MEREK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 

TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 

DALAM MELINDUNGI MEREK TERKENAL (STUDI PUTUSAN 

NOMOR 3/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat 

rumusan masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran dan pembatalan merek dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam 

melindungi merek terkenal? 

2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-

Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst mengacu kepada  pengaturan pendaftaran 

dan pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaturan pendaftaran dan pembatalan merek dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam 

melindungi merek terkenal. 

2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-

Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst mengacu kepada pengaturan pendaftaran 

dan pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya untuk sekedar 

memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar sarjana, namun juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan ilmu hukum 

khususnya dalam pengaturan hak atas kekayaan intelektual. Adapun manfaat 

yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan dampak positif 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hak atas 

kekayaan intelektual agar dapat memberikan kritik dan saran pada 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dalam memberikan perlindungan hukum pada merek 

terkenal. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal, sengketa 

merek terkenal dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat 

umum untuk memenuhi kebutuhan informasi. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Guna memberikan pedoman dan arah atas setiap hal yang 

terkandung didalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi 

ini secara konstruktif dan sistematis yang terdiri dari lima bab, antara lain:   

Bab I : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari tinjauan teori atau tinjauan konseptual. Tinjauan teori ini 

memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan 

isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan konseptual 

menguraikan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap 

rumusan masalah.  

Bab III : METODE PENELITIAN HUKUM 

Menguraikan Jenis Penelitian,  teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, 

sifat analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 
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Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, landasan teoritis dan landasan konseptual, 

dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya.  

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang telah dibahas dari 

mulai Bab I hingga Bab IV.  

Dengan demikian, dalam kerangka pembahasan yang dilakukan 

secara konstruktif dan sistematis tersebut di atas, penulis dapat memahami 

secara keseluruhan dan terperinci permasalahan yang akan diuraikan lebih 

lanjut pada tiap-tiap bab tersebut.  


