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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Pemilihan Topik 

Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi Strata (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum di Universitas Pelita Harapan. Kegiatan magang yang dilakukan oleh 

Penulis ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman langsung dari lapangan 

pekerjaan serta meraup ilmu hukum dalam praktik agar wawasan dalam 

pengetahuan hukum meluas sehingga menjadi fondasi kuat untuk Penulis 

menjalani kehidupan bekerja di masa depan. 

 Penulis memilih MICHEL RAKO LAW OFFICE sebagai tempat magang. 

Firma hukum ini memiliki kredibilitas dan prestasi yang baik dalam bidang 

litigasi, hukum kontrak, hukum perusahaan, dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. Penulis ingin mengetahui dan mempelajari secara langsung 

praktik kerja lapangan dalam proses beracara di pengadilan dan menangani 

langsung proses hukum terkait subjek hukum asing yang nantinya akan berguna 

bagi penulis yang juga ingin menjadi seorang advokat. Dalam praktik magang, 

penulis telah memperoleh sangat banyak ilmu serta pengalaman baru sehingga 

memiliki pemahaman tentang profesi advokat lebih baik. 

 Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk bertahan hidup 

dengan cara memperjuangkan kepentingannya, dalam proses ini manusia tidak 

dapat memperjuangkannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari sesama 
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manusia1. Bentuk bantuan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan suatu 

barang ataupun dengan menerapkan suatu cara baru untuk melakukan kegiatan 

keseharian.  

Seiring berkembangnya cara berpikir manusia, barang-barang yang 

digunakan alat untuk membantu kegiatan sehari-hari mulai berubah menjadi 

bagian dari hal yang diluar kemampuan manusiawi, seperti untuk hal yang 

berkaitan dengan takhayul dan keagamaan2. Simbol-simbol atau lukisan dalam 

sebuah barang mulai digunakan untuk menandakan kegunaan serta pemiliknya. 

Masyarakat Romawi Kuno dan Yunani Kuno kerap menggunakan simbol pada 

barang tembikar dan kapal-kapal mereka untuk menandakan asal dan pembuatnya. 

Tidak dapat dipastikan bahwa tanda-tanda yang terdapat pada barang-barang 

tersebut memiliki makna yang sama sebagaimana merek di masa modern ini, 

namun bisa diduga bahwa salah satu tujuan penggunaan tanda tersebut adalah 

untuk perdagangan3. 

 Hukum kekayaan intelektual muncul pada masa Ratu Elizabeth, dimana 

produk-produk ataupun teknis (technicalities) yang diciptakan oleh perseorangan 

yang dapat membantu kegiatan sehari-hari masyarakat diberikan suatu bentuk 

apresiasi dari Raja atau bangsawan dalam bentuk royal charters, letters close dan 

letters patent yang memberikan suatu hak untuk melakukan monopoli terhadap 

produk atau jasa tersebut4. Generasi penerus rezim Ratu Elizabeth memandang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi), (Yogyakarta: 
Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 16. 
2 Shoen Ono, An Overview of Japanese Trademark Law, 2nd ed., (Yuhikaku, 1999), hal. 40. 
3 Ibid. 
4 Lihat An Explanatory note concerning the origins of the United Kingdom intellectual property 
legal regime oleh World Intellectual Property Organization 
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banyaknya bentuk apresiasi ini menimbulkan suatu kerugian dalam perdagangan 

bebas, sehingga muncul kedaruratan untuk mengurangi kerugian itu. Seiringnya 

waktu, terbentuklah konsep umum kekayaan intelektual serta hukum yang 

mengaturnya. 

Kekayaan intelektual ini merupakan suatu gabungan doktrin hukum yang 

mengatur penggunaan ide-ide dan simbol yang berbeda satu sama lain. Hak 

kekayaan intelektual melindungi ide-ide yang dikatakan sebagai “original forms 

of expression” atau bentuk ekspresi yang orisinil. Pada umumnya, pengertian-

pengertian mengenai kekayaan intelektual memiliki suatu kesamaan, yaitu akan 

selalu ada perlindungan pembatasan terhadap hak kekayaan suatu produk yang 

tidak berwujud yang berasal dari investasi, intelektual dan/atau kerja, merupakan 

ide inventif, sejumlah informasi, bentuk-bentuk ekspresi, itikad baik bisnis, 

bahkan suatu “persona” untuk perseorangan terkenal5. 

Pada zaman sekarang, merek digunakan untuk tujuan komersil, atau 

memberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta merek untuk menggunakan dan 

mendistribusikan merek tersebut, dengan mencegah pihak ketiga untuk 

menggunakan mereknya tanpa izin. Kategori merek pun telah berkembang, M. 

Yahya Harahap membuat klasifikasi merek berdasarkan reputasi merek tersebut di 

mata konsumen yaitu “merek biasa”, “merek terkenal”, dan “merek termashur”6.  

Konsep merek terkenal ini dianut oleh banyak Negara di seluruh dunia, salah satu 

perjanjian internasional pertama mengenai konsep ini adalah Paris Convention for 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Barrett, Margreth, Intellectual Property Cases and Materials, 3rd ed. (St Paul, MN: West, 2001), 
hal. 2.  
6 Harahap, M. Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 80-
85 
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the Protection of Industrial Property (untuk selanjutnya disebut sebagai 

“Konvensi Paris”) yang dibuat pada tahun 1883. Segala kekayaan intelektual yang 

hingga kini masih digunakan dalam praktik perdagangan juga tertera dalam 

Konvensi Paris, termasuk ketentuan mengenai perlindungan merek. 

Mengingat perlunya perlindungan merek di negara-negara di dunia, 

Konvensi Paris memperkenalkan kepada dunia istilah merek terkenal. Pada Pasal 

6 bis ayat (1) Paris Convention, merek terkenal dideskripsikan sebagai berikut: 

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so 
permits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel the 
registration, and to prohibit use, of a trademark which constitutes a 
reproduction, an imitation, or a translation, liable to create 
confusion, of a mark considered the competent authority of the 
country of registration or use to be well known in that country as 
being already the mark of a person entitled to the benefits of this 
Convention and used for identical or similar goods. These provisions 
shall also apply when the essential part of the mark constitutes a 
reproduction any such well-known mark or an imitation liable to 
create confusion therewith. 

 
Menurut pasal diatas, negara-negara anggota dari perjanjian internasional tersebut 

diperbolehkan untuk menolak suatu pendaftaran dan/atau melarang penggunaan 

suatu merek, baik memproduksi ulang, merupakan tiruan, ataupun merupakan 

terjemahan, dari suatu merek yang dianggap sebagai merek terkenal di negara 

tersebut apabila diperbolehkan oleh badan legislatif atau atas permintaan pihak 

pemilik merek. 

 Sebagai negara anggota dari Konvensi Paris dengan wujud ratifikasi 

perjanjian internasional tersebut mealui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 

1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property, Indonesia telah menerapkan ketentuan merek terkenal. Pengaturan 
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mengenai merek terkenal dalam hukum Indonesia pada saat ini terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang 

Pendaftaran Merek. Merek terkenal ini memberikan perlindungan kepada 

pemegang merek atas mereknya yang dinilai memiliki reputasi tinggi, yang 

dimana merek tersebut memiliki ketertarikan yang tinggi sehingga menimbulkan 

sentuhan keakraban (familiar attachment) dan ikatan mitos (mythical context)7. 

Hukum Indonesia telah memberikan kriteria-kriteria untuk bagaimana suatu 

merek dapat digolongkan sebagai merek terkenal, namun tetap terdapat beberapa 

kriteria yang tidak bisa diperhitungkan akurasinya sehingga terdapat 

ketidakpastian mengenai ketentuan merek terkenal. Dalam karya ilmiah ini, 

penulis akan melakukan pendekatan mengenai merek terkenal menurut hukum 

Indonesia dan hukum internasional yang berlaku dengan melakukan analisis 

terhadap gugatan pembatalan merek dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.Sus-

Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2016!

kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Gugatan pembatalan merek dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.Sus-

Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan salah satu kasus yang sedang ditangani 

oleh Michel Rako Law Office selama penulis melaksanakan program magang di 

kantor tersebut. Gugatan pembatalan merek diajukan oleh Matsunaga 

Manufacturing Co. Ltd terhadap Lie Senihian, serta Kementerian Hukum dan Hak 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Oloan Manalu, “Upaya Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No 15 
Tahun 2001 tentang Merek”. Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas 
Indonesia, 2015, Universitas Indonesia Library. 
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Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditarik sebagai Turut Tergugat. Dalam 

kasus ini, Michel Rako Law Office bertindak sebagai kuasa hukum dari 

Matsunaga Manufacturing Co. Ltd.. 

Merek yang diajukan pembatalan pendaftarannya adalah terhadap 3 (tiga) 

merek milik Lie Senihian yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun 

secara keseluruhan dengan merek-merek “MATSUNAGA” milik Matsunaga 

Manufacturing Co. Ltd., merek-merek yang dimaksud dapat dirinci sebagai 

berikut: 

Merek milik Matsunaga Manufacturing Co. Ltd.: 

a. Merek Dagang “MATSUNAGA” dengan Sertifikat Merek Nomor 098857 

tertanggal 27 Maret 1971; 

i. Perpanjangan pertama dengan Sertifikat Merek Nomor 156136 

tertanggal 30 April 1981; 

ii. Perpanjangan kedua dengan Sertifikat Merek Nomor 280300 

tertanggal 23 September 1992; 

iii. Perpanjangan ketiga dengan Sertifikat Merek Nomor 515003 

tertanggal 23 September 2002; 

b. Merek Dagang “MATSUNAGA” dan “M Logo” dengan Sertifikat Merek 

Nomor 186259 tertanggal 4 Oktober 1984; 

i. Perpanjangan pertama dengan Sertifikat Merek Nomor 341940 

tertanggal 4 Oktober 1994. 

Merek-merek milik Lie Senihian: 
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a. Merek dagang “MATSUNAGA” di bawah kelas 9, untuk jenis barang 

===Stabilizer, Trafo, Adaptor, Amplifier===, atas nama Lie Senihian 

dengan Sertifikat Merek No. IDM000443216 tertanggal 21 Desember 

2012; 

b. Merek Dagang “PRO MATSUNAGA” dan Logo di bawah kelas 9, untuk 

jenis barang ===Amplifier + USB player, stabilizer, speaker===, atas 

nama Lie Senihian dengan Sertifikat Merek No. IDM000477031 

tertanggal 23 Januari 2013; 

c. Merek Dagang “MATSUNAGA” dan Lukisan di bawah kelas 9, untuk 

jenis barang ===Stabilizer, trafo, amplifier + USB, speaker + salon, 

microphone, DVD + USB + radio, UPS, antenna===, atas nama Lie 

Senihian dengan Sertifikat Merek No. IDM000491467 tertanggal 6 Maret 

2013; 

Ketika gugatan Matsunaga Manufacturing Co. Ltd. didaftarkan, undang-

undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

(untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Merek”). Gugatan tersebut diajukan atas 

dasar diduganya pendaftaran merek yang dilakukan oleh Lie Senihian yang 

memenuhi ketentuan pasal 4, pasal 5 huruf a, dan pasal 6 ayat (1) huruf a dan b 

UU Merek sebagai berikut: 

Pasal 4 

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh 
Pemohon yang beritikad tidak baik. 
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Pasal 5 

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu 
unsur di bawah ini: 
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

Pasal 6 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 
tersebut: 
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang 
dan/atau jasa sejenis; 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula 
diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang 
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 
tersebut:  

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau 
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari yang berhak; 

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan 
nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara 
atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau 
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga 
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang. 

Berdasarkan gugatan dengan Nomor 47/Pdt.Sus-

Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Matsunaga Manufacturing Co. Ltd. menyatakan 

bahwa merek-merek “MATSUNAGA” miliknya merupakan merek yang pertama 

kali terdaftar di Indonesia dan merupakan merek terkenal pula, sehingga Lie 
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Senihian dinilai memiliki itikad buruk dalam mendaftarkan merek-mereknya dan 

sepatutnya dibatalkan. Pada tanggal 30 Januari 2017, Pengadilan Niaga Pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 

47/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst (untuk selanjutnya disebut sebagai 

“Putusan”) dengan amar putusan mengabulkan gugatan Matsunaga Manufacturing 

Co. Ltd. dan membatalkan merek-merek milik Lie Senihian. Lie Senihian 

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut. Pada tanggal 12 

September 2017, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia 

menjatuhkan putusan dengan menetapkan amar putusan untuk menolak 

permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Lie Senihian) sebagaimana tercantum dalam 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017. 

Untuk karya tulis ini, penulis akan melakukan analisis kasus sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku pada saat Putusan yang diteliti ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis 

angkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan pengaturan Merek terkenal dalam hukum 

Indonesia dengan merek terkenal dalam Konvensi Paris dan TRIPS 

Agreement? 

2. Bagaimana penerapan pengaturan Merek terkenal dalam putusan No. 

47/PDT.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan MA No. 972 

K/Pdt.Sus-HKI/2017? 
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1.3 Tujuan Magang 

Tujuan penulis memilih program magang dalam memenuhi tugas akhir 

jenjang Strata 1 (“S1”) di Universitas Pelita Harapan adalah sebagai berikut: 

1. Memenuhi tugas akhir jenjang S1 melalui program magang yang 

berbobot 6 (enam) sks. 

2. Menambah pengalaman serta pengetahuan yang tidak penulis dapatkan 

selama menjalani perkuliahan di Universitas Pelita Harapan. 

3. Mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah didapatkan di 

bangku kuliah ke dalam dunia kerja. 

4. Mempersiapkan penulis untuk terjun ke dunia kerja dengan lebih cepat 

dan profesional, sehingga penulis setelah menjadi seorang Sarjana 

Hukum, penulis kelak beradaptasi lebih mudah karena pengalaman 

kerja yang sudah didapatkan sebelumnya. 

5. Mendapatkan kesempatan langsung untuk melihat dan ikut serta 

dengan para profesi hukum dalam menyelesaikan suatu kasus/masalah. 

6. Menambah hubungan/koneksi dan teman yang berprofesi dalam 

bidang hukum yang bergunabagi penulis setelah menjadi Sarjana 

Hukum. 

7. Menyelesaikan tugas akhir laporan magang di Universitas Pelita 

Harapan sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum strata satu. 
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1.4 Manfaat Magang 

Menurut penulis, manfaat bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan 

mengambil Program Magang guna untuk memenuhi tugas akhir adalah sebagai 

berikut: 

1. Penulis mendapat kesempatan untuk terjun langsung ke dalam kehidupan 

di dunia kerja profesi hukum. 

2. Mendapat pengalaman untuk bertemu dengan pihak-pihak instansi 

pemerintahan maupun non-pemerintahan yang memberikan banyak 

informasi tentang ruang lingkup hukum yang tidak dipelajari di bangku 

kuliah. 

3. Mendapatkan pengetahuan dalam bidang hukum dan non-hukum yang 

belum pernah penulis dapatkan selama berkuliah di Universitas Pelita 

Harapan. 

4. Mempelajari cara berpikir dan perbuatan yang dilakukan para advokat 

dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu perkara. 

5. Menjadi lebih kritis terhadap masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum dalam lapangan praktik. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Untuk memenuhi persyaratan tugas akhir di jenjang S1, penulis mendapat 

kesempatan untuk menjalani program magang di Michel Rako Law Office. 

Penulis memulai program magang pada tanggal 1 Agustus 2017 dan 

mengakhirinya pada 1 Desember 2017. Program magang yang dijalankan oleh 
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Penulis dilaksanakan pada hari kerja yakni hari Senin sampai dengan Jumat, 

dengan waktu kerja dimulai pada pukul 09.00 (Sembilan) pagi sampai dengan 

18.00 (enam) sore. 

 Penulis tidak mengambil mata kuliah pada saat program magang 

berlangsung sehingga penulis menjalankan program magang pada hari Senin 

sampai dengan Jumat, dengan pengeculian izin pada hari-hari untuk melakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing. Pada hari-hari izin tersebut, penulis bisa 

datang ke kantor untuk setengah hari ataupun tidak datang ke kantor pada hari 

tersebut.  Selama program magang di Michel Rako Law Office, penulis dalam 

membuat laporan magangnya berada di bawah ko-pembimbing yakni Septiani 

Herlinda, S.H. selaku Senior Associate dari kantor tempat magang tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan jumlah halaman 

sebanyak 100 (seratus). Rincian dari laporan magang ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang dari 

pembuatan dan pemilihan topik laporan magang, rumusan masalah, tujuan 

magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan 

dalam laporan magang. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

 Dalam Landasan Teori, terdapat teori-teori serta dasar hukum yang 

digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan magangnya. Bab ini berisi 

mengenai peraturan tentang merek dalam hukum Indonesia, merek dalam hukum 

internasional, pengaturan-pengaturan mengenai merek terkenal, serta konsep 

itikad baik dalam hukum nasional. 

 

BAB III: GAMBARAN UMUM KANTOR HUKUM 

 Bab ini membahas mengenai kantor hukum tempat penulis melaksanakan 

program magang, yaitu Michel Rako Law Office. Latar belakang berdirinya 

Michel Rako Law Office, visi misinya, ruang lingkup praktik, serta anggota dalam 

kantor hukum tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama 

melaksanakan program magang disanapun akan dijelaskan dalam bab ini. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penulis dalam bab ini melakukan analisis terhadap perkara No. 

47/PDT.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.JKT.Pst Jo. Putusan No. 972 K/Pdt.Sus-

HKI/2017dengan menerapkan teori-teori yang terdapat pada bab 2 (dua) laporan 

magang ini. Analisis yang dilakukan oleh penulis ini berdasarkan kegiatan yang 

penulis jalani selama mengikuti program magang di kantor Michel Rako Law 

Office untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir Jenjang S1. 
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas hasil penelitian 

yang diangkat dalam laporan magang ini, serta saran-saran yang diharapkan akan 

membantu dalam penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




