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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pada zaman sekarang ini dan kekayaan intelektual seperti paten, merek, dan 

lain-lainnya sudah menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku bisnis, di 

Indonesia dari Hasil Sensus Ekonomi 2016 mengungkap, jumlah usaha non pertanian 

mencapai 26,7 juta usaha pada 2016.
1
  

 Hak Kekayaan dan Intelektual merupakan suatu wujud karya manusia yang 

sangat berperan besar dalam sejarah umat manusia. Pada dasarnya Hak Kekayaan dan 

Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual 

manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang 

bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, 

ataupun invensi dibidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil 

kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut 

menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.
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Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 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.
3
 

Lahirnya Undang- Undang Merek antara lain didasari munculnya arus 

globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang 

perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi 

dan transportasi mendorong tumbuhnya integrase pasar perekonomian dan 

perdagangan global.
4
 

Kemajuan teknologi atas suatu produk dan jasa sekarang ini merupakan pasar 

bagi para pelaku bisnis atau pemilik merek dagang dan jasa, mereka ingin 

memperoleh hak mereka sebesar-besarnya, oleh karena itu perkembangan di bidang 

perdangan dan industri yang pesat ini memerlukan perlindungan terhadap produk – 

produk dan jasa yang dibuat, maka kebutuhan untuk melindungi produk-produk dan 

jasa yang dipasarkan dari berbagai tindakan pelanggaran merek atau tindakan 

melawan hukum merupakan kebutuhan penting untuk melindungi merek tersebut. 

Dari hal inilah Hak Kekayaan Intelektual sangat penting untuk dilindungi. 
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 Setiap pelaku usaha dalam menjalankan merek atau bisnisnya, pelaku bisnis 

memiliki merek untuk menunjukan suatu ciri khas atau indentik dari suatu bisnisnya 

tersebut, maka dari itu peningkatan para pelaku bisnis memicu juga banyak 

munculnya merek dan brand yang muncul di Indonesia maupun juga di negara lainya. 

Maka dari itu merek dapat dikatakan penting. Apabila suatu produk tidak mempunyai 

merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. 

Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. 

Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu 

dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh 

produsen lain yang melakukan persaingan curang.5 Contohnya merek Apple dimana 

merek tersebut dikenal dengan lambang buah apel yang disebelah atas kirinya 

terdapat bekas gigitan, merek Apple ini memproduksi barang-barang elektronik 

seperti Smart Phone, Smart Watch, komputer, laptop. Maka dari itu merek Apple ini 

dikenal sebagai merek yang memproduksi suatu barang-barang elektronik tersebut. 

Itulah pentingnya suatu merek. 

Dalam membicarakan merek, maka tidak akan terlepas dari istilah merek 

terkenal atau dalam istilah asing disebut “well-known mark”. Ada juga istilah lainya 

yaitu “famous mark”, “renown mark” Istilah ini memberikan suatu tanda atau 

penilaian lebih tinggi terhadap suatu merek, dimana ketika suatu merek sudah disebut 

sebagai merek terkenal, maka merek tersebut sudah memiliki reputasi yang cukup 
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tinggi sehingga sudah dikenal oleh masyarakat luas dan negara lainya. Terdapat suatu 

kriteria untuk menentukan suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal.  

Praktiknya masih banyak kasus-kasus merek maupun yang berhubungan 

dengan kekayaan intelektual yang terjadi di dunia maupun di Indonesia seperti, 

pemalsuan merek, plagiat, indikasi geografis, dan yang paling sering terjadi adalah 

kasus yang berhubungan dengan merek terkenal atau well-known mark ini, kasus ini 

biasanya terjadi karena terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known mark, 

dapat membuat atau memicu tindakan pelanggaran terhadap suatu merek. Padahal 

tahapan dari suatu merek menjadi sebuah merek yang dikatakan sebagai merek 

terkenal atau well-known mark dimana dapat dikenal oleh masyarakat luas dan dunia, 

bukan merupakan suatu tahapan yang mudah karena biaya iklan, promosi yang 

dikeluarkan besar dan kualitas produk yang ditawarkan juga sangat berkualitas. Maka 

dari itu dikatakan sebagai kebanggaan dan aset dari suatu merek tersebut. Maka dari 

hal itu maka banyak muncul para pihak dengan itikad tidak baik ingin menggunakan 

nama suatu merek terkenal tersebut untuk meningkatkan reputasinya, entah nama 

tersebut merek terkenal tersebut dipakai secara sama persis, nama suatu merek dibuat 

mirip dengan merek terkenal tersebut, dan berbagai macam cara lainnya. Ada 

beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan 

pelanggaran merek milik orang lain, diantaranya
6
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a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek yang 

dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris 

dipasaran 

b. Tidak mau menanggung risiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek 

baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat 

besar 

c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek 

palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang 

diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu 

membayar biasa riset dan pengembangan, biasa iklan dan promosi serta 

pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang. 

Dari hal tersebut maka banyak juga terjadi kasus-kasus yang berkaitan 

persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek. Persamaan pada pokoknya adalah 

adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara 

merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya 

persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi 

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-

merek tersebut. Hal ini terjadi karena tidak ada daya pembeda antara merek satu 

dengan merek lainya atau terdapat unsur yang memang sama antara merek satu 

dengan yang lainya, tentu dalam hal ini dapat membuat masyarakat lain menjadi 

keliru atau terkecoh dalam melihat, menyebut, dan memahami merek tersebut.  
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Dalam kasus The Rich Hotel Prada dan merek Fashion Prada, Kasus bermula 

saat The Rich Prada, yang bernaung di bawah PT Gala Bumi Perkasa, mengantongi 

merek dari Ditjen Kekayaan Intelektual pada 26 November 2008. Tiga tahun 

setelahnya, Prada SA, yang memproduksi fashion, menyatakan keberatan dengan 

merek tersebut. Dirjen Merek mengabulkan sanggahan itu dan mencoret merek The 

Rich Prada pada 22 Januari 2013. Atas keputusan itu, The Rich Prada keberatan dan 

mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Pada 5 Juni 2013, pada 15 Februari 

2015, PN Jakpus menolak permohonan itu. The Rich Prada tidak terima dan 

mengajukan kasasi. Namun kasasi ditolak oleh mahkamah agung
7
. 

Jadi dalam kasus inilah penulis ingin membahas apa yang menjadi The Rich 

Prada Hotel memenuhi unsur-unsur persamaan pada pokoknya terhadap Merek 

fashion Prada dan penulis ingin juga menganalisa dan membahas terkait dengan 

putusan hakim pada putusan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 apakah putusan hakim 

sudah memenuhi kriteria kesamaan unsur pada pokoknya, putusan hakim sudah 

konsisten. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana The Rich Prada Hotel memenuhi unsur-unsur persamaan pada 

pokoknya terhadap Merek Prada? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 

164K/Pdt.Sus-HKI/2016 sesuai dengan Undang-Undang Merek yang 

dipergunakan sebagai dasar hukum dalam putusan tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari makalah ini, penulis mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur apa saja untuk memenuhi 

persamaan pada pokoknya dalam kasus kasus The Rich Prada melawan Prada 

pada putusan nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan dalam putusan hakim terkait kasus The 

Rich Prada melawan Prada pada putusan Mahkamah Agung nomor 164 

K/Pdt.Sus-HKI/2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan makalah ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan melalui 

penelitian ini, terkait dengan kasus The Rich Prada melawan Prada 

pada putusan Mahkamah Agung nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016. 

a. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat tugas akhir (skripsi), 

juga untuk memperluas wawasan penulis mengenai kasus The 

Rich Prada melawan Prada pada putusan Mahkamah Agung nomor 

164 K/Pdt-Sus-HKI/2016 

b. Bagi masyarakat secara umum agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan. 

c. Bagi akademisi, sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa 

fakultas hukum di Indonesia yang sedang ingin melakukan 

penelitian atau mempelajari terkait kasus yang berhubungan 

dengan hak merek atau kekayaan intelektual. 

d. Bagi Praktisi hukum, dapat menjadi referensi atau sumbangan 

pemikiran dalam mencari penyelesaian masalah yang terjadi di 

Indonesia terutama terkait tentang hukum. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini akan terdiri dari 5 bab, sebagai berikut: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, Identifikasi, pembatasan, dan perumusan, 

permasalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dari segi 

akdemis maupun praktis, dan sistematik penulisan. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdapat landasan teori, landasan teori ini memaparkan  pengertian 

merek, jenis-jenis merek, pengertian persamaan keseluruhan dan persamaan 

pada pokoknya, pengertia tentang merek terkenal atau well-known mark itu 

sendiri berdasarkan undang-undang, buku-buku mengenai merek dan HAKI, 

dan para ahli, sanksi-sanksi pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan juga 

kasus posisi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pdt.Sus-

HKI/2016. 

BAB.3 METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulisan dibagi dalam tipe penelitian normative yuridis, sifat 

penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data,  

metode pengolahan data. Metode penelitian ini digunakan untuk menulusuri 

dan menjawab pertanyaan yang diangkat oleh penulis. 
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BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini penulisan dibagi dalam beberapa sub bab yaitu yang pertama 

adalah Pengaturan Undang-Undang Mengenai Persamaan Unsur-Unsur 

Persamaan Pada Pokoknya, lalu selanjutnya Pertimbangan Hakim dalam 

Memutuskan Perkara Nomor 164K/Pdt.Sus-HKI/2016 Antara Merek The 

Rich Prada dengan Merek Prada, disini diuraikan pertimbangan hakim dalam 

memutuskan kasus tersebut dan selanjutnya ada Dissenting Opinion dalam 

Perkara Nomor 164K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan terakhir terdapat Yurisprudensi 

terakit putusan-putusan tentang merek terkenal 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari penelitian berupa ringkasan dan 

jawaban yang jelas dan rinci atas perumusan permasalahan dan analisis 

penelitian, serta saran berupa rekomendasi konstruktif secara yuridis berkaitan 

dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 




