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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan fenomena globalisasi yang terjadi pada negara berkembang, 

hal tersebut tentunya berdampak pula pada kebutuhan manusia yang kian banyak 

dan beragam. Salah satu konsekuensi logis dari terjadinya fenomena tersebut ialah 

semakin maraknya teknologi canggih yang bermunculan yang kemudian menuntut 

manusia memiliki pemikiran dan inovasi untuk mengatasi hal tersebut yang salah 

satunya dengan cara berdagang. Perdagangan-perdagangan di dunia ini sangat 

banyak sekali jumlahnya terutama di Indonesia. Saat ini dengan beragam produk 

yang diperdagangkan di dunia, para pedagang harus bisa memikirkan cara-cara 

yang kreatif dalam membedakan produk yang mereka jual dengan produk yang 

lainnya, salah satu caranya adalah dengan membuat merek dari produk yang 

diperdagangkan. Merek merupakan sebuah hal yang penting dalam melakukan 

perdagangan selain menjadi daya pembeda, merek juga dapat digunakan untuk 

melindungi produk-produk yang diperdagangkan. Seiring berkembangnya industri 

pada saat ini juga, penggunaan iklan dapat dilakukan untuk memperkenalkan 

sebuah merek dari sebuah produk sehingga yang tadinya fungsi merek sebagai 

pembeda bertambah lagi fungsinya yaitu sebagai sebuah tanda pengenal dari sebuah 

barang atau jasa yang berhubungan dengan merek tersebut. 

 Sebelum membahas lebih jauh mengenai merek, kita perlu mengetahui apa 

arti dari merek itu sendiri. Merek merupakan salah satu dari pengelompokkan 
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HAKI, dimana undang-undang yang mengatur mengenai merek adalah Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam KBBI, merek diartikan sebagai 

sebuah tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai 

tanda pengenal atau cap  yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan 

sebagainya.1 Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

merek diartikan sebagai 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.2  Dari 

2 pengertian merek diatas dapat kita simpulkan bahwa merek merupakan sebuah 

tanda yang berfungsi untuk menjadi pengenalan sebuah produk dan untuk menjadi 

pembeda antara sebuah produk dengan produk lainnya. Sebuah merek mempunyai 

nilai yang sangat berharga didalam perdagangan karena biasanya didalam 

kehidupan masyarakat para konsumen pasti akan melihat serta menghubungkan 

kualitas suatu barang atau jasa dengan mereknya misalnya apabila konsumen ingin 

membeli sebuah barang atau menggunakan sebuah jasa yang mereka inginkan 

adalah barang atau jasa tersebut mempunyai kualitas yang baik dan aman untuk 

dikonsumsi, ketika konsumen merasa barang atau jasa tersebut memiliki kualitas 

yang baik maka mereka pasti akan melihat merek dari barang atau jasa tersebut dan 

mereka akan membeli atau menggunakannya karena menurut mereka barang atau 

jasa tersebut aman untuk di gunakan dan mempunyai kualitas yang tinggi.  

 
1 KBBI 
2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 
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 Indonesia membagi merek menjadi 3 jenis yaitu merek dagang, merek jasa, 

dan merek kolektif. Contoh dari merek dagang adalah Uniqlo, sedangkan contoh 

merek jasa di Indonesia adalah JNE,TIKI. Dan contoh merek kolektif adalah FIFA.3 

Dalam dunia perdagangan, merek memegang peranan yang sangat penting, dalam 

memberikan kontribusi terhadap citra dan reputasi untuk menciptakan kepercayaan 

yang merupakan dasar mendapatkan pembeli yang setia, serta meningkatkan nama 

baik perusahaa,4 selain fungsi pembeda dari berbagai literature, ditemukan bahwa 

merek mempunyai fungsi-fungsi lain seperti: 5 

a. Menjaga persaingan usaha yang sehat 

Hal ini berlaku dalam menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku 

usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang 

kondusif melalui terciptanya persaingan usaha dan menjamin kepastian 

kesempatan berusaha yang sama dan menjamin kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha 

tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan 

efektivitas  dan efisiensi dalam kegiatan usaha;  

b. Melindungi konsumen 

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di 

dalam konsiderannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya 

 
3 Hariyani, Iswi. Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). 
hlm. 6 
4 Nurhidayati, “Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001 (Kasus Pierre Cardin 
Melawan Alexander Satriyo Wibowo)”, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.5, No.1. Jurnal. 2017. hlm. 
10 
5 Firmansyah, Henry. Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Panduan Memahami DAsar Hukum 
Penggunaan dan Perlindungan Merek. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011). hlm. 33- 35 
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undang-undang ini adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap 

peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak 

perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah 

dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang 

tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik 

sebagaimana diharapkannya; 

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya 

Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai 

tanda untuk barang bersangkutan;  

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas dari suatu barang 

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan 

kepuasan bagi setiap orang yang membelinya baik atau buruknya kualitas 

suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang 

diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memeberi 

kepercayaan kepada pembeli bahwa yang memakai merek tersebut, 

minimal mempunyai mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh 

pabrik yang mengeluarkannya;  

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang 

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan 

barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para 

pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena 

pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak 

lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat 
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nama mereknya saja. Misalnya, seseorang ingin membeli minuman 

merek Fanta, maka cukup hanya menyebut Fanta saja; 

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan 

Ada kalanya suatu merek yang digunakan untuk memperkenalkan nama 

perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya, Merek dagang 

Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok 

Djarum; 

Sering kali pada jaman ini, kita menemukan perusahaan atau orang-orang yang 

menjual barang mereka dengan menggunakan merek perusahaan lain bahkan 

mereka menggunakan merek-merek terkenal yang sudah ada dan mereka menjual 

barang tersebut dengan harga yang murah dengan tujuan para konsumen 

mempercayai bahwa barang yang mereka jual tersebut merupakan barang yang 

sama dengan merek terkenal yang mereka gunakan, hal ini tentu membuat para 

konsumen yang membeli barang tersebut dan mempercayai bahwa barang tersebut 

adalah asli  merasa tertipu karena mereka telah membeli sebuah barang yang 

berkualitas sangat rendah.6 

 Sebuah merek perusahaan apabila ingin dilindungi maka perusahaan 

tersebut harus mendaftarkan mereknya. Prinsip Pendaftaran merek di Indonesia 

menganut prinsip first come first serves,7 dimana maksud dari kata tersebut adalah 

ketika pihak yang melakukan pendaftaran merek terhadap barangnya pertama kali 

dan belum ada merek yang sama dari merek yang akan didaftarkan, maka pihak 

 
6 Damian Lindsey, Tim., Simon Butt, Dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, 
(Bandung: P.T. ALUMNI, 2002). hlm. 132 
7 Agus Iswara, Kasus-kasus sengketa merek terkenal, (Jakarta: Degraf Publishing, 2012). hlm. 2 
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tersebut berhak mendapatkan perlindungan terhadap merek mereka. Di dalam 

prinsip first come first serves ini juga harus diikuti dengan itikad baik, maksudnya 

adalah di dalam pendaftaran tersebut harus juga diikuti dengan itikad baik dimana 

pendaftaran merek harus sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum.8 Dengan 

pendaftaran merek yang dilakukan oleh seseorang guna untuk melindungi merek 

yang telah dibuat dan pendaftaran merek tersebut telah diterima maka akan 

melahirkan sebuah hak eksklusif kepada pemilik merek tersebut, hak ekslusif ini 

berlaku dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang Merek 

yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali sesuai 

peraturan undang-undang yang ada. Dengan adanya hak ekslusif ini, maka pemilik 

merek dapat menggunakan merek tersebut ataupun memberi izin kepada pihak 

ketiga untuk menggunakan mereknya dengan membuat suatu perjanjian. Sehingga, 

dapat dipahami juga, bahwa mengapa sebuah merek yang terdaftar tersebut harus 

dilindungi karena merek termasuk dalam HKI, dimana HKI ini sendiri perlu 

dipahami bahwa HKI ini lahir atau timbul karena kemampuan intelektual seseorang 

sehingga wajib untuk dilindungi. Kita dapat melakukan pendekatan hukum HKI 

dengan pendekatan hukum kebendaan yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata, 

yaitu:  

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa 
dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, 
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 
umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak 
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi 
kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan 

 
8 Insan Budi Maulana, Perlindungan merek terkenal di Indonesia  dari masa ke masa, (Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, 1999). hlm. 84 
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penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan.” 

 Saat ini, persaingan dagang semakin susah dan juga semakin besar 

kesulitannya, dengan persaingan yang semakin susah dan besar ini ternyata 

menimbulkan sebuah dorongan kepada pedagang-pedagang untuk melakukan 

sebuah perdagangan melalui jalan pintas atau bisa disebut free riding. Free riding 

ini merupakan sebuah tindakan yang berusaha meniru, menyamai suatu merek 

dagang atasu jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek, ini juga dapat 

disebut sebagai Passing off,  tentu tindakan passing off ini sangat merugikan banyak 

orang, terutama terhadap para pedagang yang sudah mendaftarkan merekanya dan 

sudah mendapat perlindungan hukum. Banyak kita temukan pada saat ini 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin 

mendaftarkan produk mereka dengan cara menggunakan merek terkenal yang 

sudah ada, bahkan menjiplak produknya sekaligus dengan kualitas yang sangat 

rendah, ini tentu merupakan pikiran dari itikad buruk. Itikad buruk ini membawa 

pengaruh yang kurang baik di dalam sebuah persaingan usaha, Adanya undang-

undang yang mengatur mengenai perlindungan merek ini sebenarnya dikarenakan 

semakin banyaknya orang-orang yang meniru produk-produk lain yang sudah ada 

dan terkenal, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang yang mengatur 

ini dapat memberikan perlindungan terhadap merek-merek yang sudah ada dan 

sudah didaftarkan. Penjiplakan merek dapat menyebabkan masyarakat tidak puas 

dengan kualitas mutu barang atau jasa yang menjiplak tersebut sehingga dapat 
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merusak kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk terhadap merek asli itu 

sendiri,9 sehingga untuk menghindari kejadian tersebut harus mendaftarkan merek. 

 Penulis memilih kasus mengenai Lexus Vs ProLexus untuk dijadikan 

sebagai studi kasus di dalam skripsi ini.  Lexus merupakan sebuah merek terkenal 

dari jepang dimana berada di bawah naungan Toyota yang memproduksi barang 

otomotif., dan juga selain otomotif, merek Lexus ini juga memproduksi barang non-

otomotif seperti salah satunya adalah sepatu merek Lexus. Merek Lexus ini sudah 

dikenal secara luas dan juga telah mendapat beberapa penghargaan, sehingga merek 

Lexus ini memang seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap merek dan 

produknya dari orang-orang yang ingin menggunakan nama Lexus untuk 

memperdagangkan barang yang mereka jual yang bukan diproduksi oleh Lexus 

sendiri. ProLexus yang menjadi tergugat di dalam kasus ini merupakan perusahaan 

asal Sidoarjo yang menjual sepatu sport, dimana perusahaan ini memasukkan merek 

Lexus di merek sepatu yang mereka produksi. Merek Lexus ini sudah mendaftarkan 

merek Lexus untuk melindungi produknya di kelas 25 kepada Direktorat Jenderal 

Hak atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Oktober 2008 dan juga telah 

terdaftar pada tanggal 7 Desember 2012. Sedangkan, ProLexus sendiri sudah 

mendaftarkan mereknya untuk melindungi produk mereka di kelas 25 pada tanggal 

28 Agustus 2001. Permasalahan yang terjadi di kasus ini adalah Toyota Jidosha 

Kabushiki Kaisha selaku penggugat menanggap bahwa Welly Karlan wakil dari 

perusahaan ProLexus selaku tergugat dalam melakukan pendaftaran mereknya 

telah melakukan itikad tidak baik dengan membonceng nama Lexus yang sudah 

 
9 Hariyani, Iswi, Op.Cit., hlm. 10 



 

 9 

terkenal agar ramai akan konsumen seakan-akan merek tersebut merupakan hasil-

hasil produksi tergugat yang berasal dari penggugat atau tergugat mempunyai 

hubungan erat dengan penggugat di mana hal tersebut justru sangat merugikan 

penggugat.  

 Dengan permasalahan yang telah penulis tuliskan, penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih dalam tentang bagaimana sebuah merek yang sangat terkenal di 

lindungi di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan 

apa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga dengan 

pembahasan yang sudah dijelaskan, penulis membuat sebuah judul skripsi ini yaitu 

"Analisis hukum terhadap penolakan gugatan merek terkenal dengan alasan 

gugatan telah daluwarsa berdasarkan putusan MA No. 450 K/PDT.SUS/2014". 

 

1.2 Rumusan Masalah : 

 Berdasarkan Latar Belakang yang tekah diuraikan di atas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan terhadap gugatan pemegang hak merek terkenal yang 

ditolak karena gugatan telah daluwarsa dalam Undang-Undang Merek yang ada 

di Indonesia ? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan 

penggugat yang didasarkan pada gugatan telah daluwarsa dalam putusan MA 

No.450 K/PDT.SUS/2014 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian : 

 Adapun tujuan penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap gugatan pemegang hak merek 

terkenal yang ditolak karena gugatan telah daluwarsa sesuai dengan 

undang-undang yang ada di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak 

permohonan penggugat yang didasarkan pada gugatan telah daluwarsa 

dalam putusan MA no. 450 K/PDT.SUS/2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian : 

 Manfaat penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari Manfaat 

Teoritis dan Manfaat Praktis : 

1. Manfaat Teoritis :  

 Proposal skripsi ini di harapkan dapat memberikan kegunaan: 

a. Memberi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 

umum dan bidang HAKI 

b. Penelitian ini dapat menjadi latihan dari toeri-teori yang sudah diperoleh 

sehingga menambah pengalaman. 

2. Manfaat Praktis: 

 Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan yang luas 

mengenai HAKI terutama di bidang merek sesuai dengan peraturan yang berlaku 

di Indonesia pada saat ini. 

 



 

 11 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan Penelitian ini di susun dalam 5 bab, dimana setiap bab 

mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri tetapi antara bab satu dengan bab lainnya 

tetap mempunyai hubungan yang saling mendukung. Gambaran mengenai isi dari 

proposal skripsi ini diuraikan sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Di bab I ini berisikan mengenai penjelasan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Di bab II ini berisikan mengenai penjelasan secara mendalam mengenai 

sejarah merek di Indonesia, pengertian merek, fungsi merek, pendaftaran merek, 

penghapusan dan pembatalan suatu merek terdaftar, dan merek terkenal. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

  Di bab III ini berisikan mengenai jenis penelitian yang dipakai, jenis data 

yang di ambil, teknik analisa data dan pendekatan penelitian. Di dalam bab ini, 

umumnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipilih oleh penulis 

sesuai dengan topik yang dipilih dalam proposal skripsi ini. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Di bab IV ini berisikan mengenai hasil dari penelitian serta analisa-analisan 

oleh yang digunakan oleh penulis serta berisikan mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Di bab V ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan oleh 

penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah di lakukan. Dan juga saran yang 

diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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