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BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Semakin berkembangnya perekonomian di zaman sekarang, banyak barang

dan jasa yang diperdagangkan bermunculan yang membuat persaingan usaha

menjadi semakin marak di zaman ini. Barang dan jasa yang diproduksi beraneka

ragam sesuai dengan bidang sang produsen. Tidak menutup kemungkinan barang

dan jasa yang diproduksi bisa saja sama dengan produsen lain, mengingat 22,4

juta orang di Indonesia mencari nafkah di sektor perdagangan.1 Meskipun barang

dan jasa yang di produksi sama, setiap produsen pasti akan menciptakan suatu ciri

khas agar barang dan jasa yang di produksi berbeda dari produsen lain.Setiap

produsen akan menciptakan suatu sisi pembeda yang membuat produk tersebut

lebih unggul dari produsen lain.

Awalnya merek hanya dijadikan identitas sebuah produk sebagai pembeda.

Tetapi seiring dengan perkembangan bisa dikatakan merek menjadi hal yang

sangat penting dalam sebuah perusahaan.Merek sebagai Hak Atas Kekayaan

Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan

1 Michael Agustinus, “22 Juta Orang Indonesia Mencari Nafkah di Sektor Perdagangan”, diakses dari
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485684/22-juta-orang-indonesia-mencari-nafkah-
di-sektor-perdagangan, pada tanggal 11 September 2018
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jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain2.Merek

memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang

sehat.3Kinerja Merek akan berkaitan dengan kemampuannya untuk memberikan

harga yang menarik bagi konsumen dan timbulnya loyalitas merek akan

memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perusahaan.4Melalui merek,

pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau

jasa yang dihasilkan5 dan dengan merek juga konsumen dapat membedakan

antara suatu barang dan/atau jasa lainnya. Biasanya konsumen akan membeli

sesuatu yang telah mereka kenal sebelumnya. Merek yang terkenal akan

cenderung untuk dipilih oleh konsumen, karena mereka merasa aman dengan

sesuatu yang mereka kenal. Melalui merek, konsumen dapat dengan mudah dapat

membedakan kesan kualitas antara suatu produk dengan produk

lainnya.6Pengertian Merek telah dijabarkan oleh 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

2 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif, (Surabaya:Airlangga
University Press, 2007), hlm.160-161
3 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian

TRIPs, (Bandung: P.T Alumni, 2011), hlm.111
4 A.B Susanto, Power Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya, (Jakarta:

Quantum, 2004), hlm.86
5 Rahmi Jened, loc.cit
6Juli Nugroho, “Merek dan Manfaatnya bagi Perusahaan”, diakses dari

https://www.kompasiana.com/coachjulinugroho/merek-dan-manfaatnya-bagi-
pemasaran_54f90b9ca333116c5d8b482e , pada tanggal 21 Januari 2019
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dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa.7Merek 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.8Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.9 Merek Kolektif

adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik

yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta

pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa

sejenis lainnya.10

Fungsi Merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan

produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak

ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat

terkenal.11Merek bisa menjadi tanda pengenal atau identitas perusahaan. Merek

bagi satu perusahaan ibarat reputasi bagi seseorang.12 Dengan adanya merek, bisa

menjadi kata kunci dari suatu barang atau jasa. Orang bisa menilai kualitas,

7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat 1
8 Ibid., Pasal 1 Ayat 2
9 Ibid., Pasal 1 Ayat 3
10Ibid., Pasal 1 Ayat 4
11 OK. Sadikin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),

hlm.359
12Novi Anggreani, “Arti Sebuah Merek”, diakses dari http://www.satuharapan.com/read-

detail/read/arti-sebuah-merek , pada tanggal 21 Januari 2019
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kuantitas, maupun bentuk dengan hanya mendengar merek tersebut tanpa harus

melihat lagi jika reputasi akan merek yang kita punyai sudah dikenal. Oleh karena

itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan

barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha

lain yang sejenis.13 Sebagai contoh, jika kita mendengar merek Nike, pusat

pemikiran kita sudah jelas berada pada pemikiran olahraga dan sepatu, jika kita

mendengar merek Zara, pusat pemikiran kita sudah jelas berada pada pemikiran

pakaian, jika kita mendengar merek Crocs, pusat pemikiran kita sudah jelas

berada pada pemikiran sandal. Jika sudah mempunyai suatu merek, penting

halnya untuk segera mendaftarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan jika merek tersebut sudah dikenal.

Pengembangan merek dari hasil kreatifitas hingga dikenal di masyarakat

hingga dunia tidak semata-mata hanya dalam hitungan jam, pengembangan ini

bisa memakan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan rasa percaya

masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang kita produksi.Apabila suatu

merek telah menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai aset

atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya, tetapi di lain pihak, keterkenalan

tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang

untuk “membajak” atau menirunya.14Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas

yang dihasilkan dari olah pikir  manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

13 Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T Alumni, 2006), hlm.136
14 ErmaWahyuni, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, (Yogyakarta:YPAPI, 2011), hlm.3
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kesejahteraan hidup manusia.15Persaingan yang ketat yang membuat

ketidakjujuran dalam berdagang menjadi marak di zaman ini.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.16 Karya-karya intelektual

dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan melalui pengorbanan ini

menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi  yang melekat

sebagai konsekuensi menjadi kekayaan, bilamana melalui karya-karya tersebut

dapat diperoleh manfaat ekonomi yang nantinya bisa dinikmati.17 Jika kita meniru

Merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, berarti hal itu sama saja kita

merugikan produsen aslinya, sama saja kita mencuri kreatifitas pencipta aslinya.

Produsen asli membuat merek tersebut dengan pengorbanan, kreatifitas, serta

biaya dan kita hanya memproduksi ulang barang tersebut tanpa perbedaan,

bahkan dari segi warna, bentuk, angka sama persis. Setelah diproduksi ulang

dengan segala kesamaan, barang tersebut dijual dengan harga jauh dibawah harga

asli. Sebagai contoh, sepatu Nike. Harga asli dari sepatu tersebut berkisar antara

Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00, produsen lain yang meniru

menjual dengan harga Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00. Hal

tersebut tentu akan merugikan pihak produsen asli. Secara tidak langsung orang

15 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2015), hlm.1
16Maulana dan Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek,Paten dan Hak Cipta,(Bandung:Aditya
Bakti,1997), hlm.53
17 Ibid., hlm.9
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akan membandingkan dari segi harga yang paling mencolok dengan yang asli.

Jika perbedaan bentuk, warna, dan sebagainya tidak terlalu signifikan, masyarakat

jelas akan memilih barang yang harganya sangat terjangkau dibanding harus

membeli yang asli dengan harga bisa 2 kali lipat.

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang

memang konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal

tersebut. Usaha pelanggaranmerek merupakan suatu tindakan atau usaha yang

dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara

yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian itu

jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang

memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Dalam penulisan ini

pelanggaran merek yang dimaksud adalah khususnya pada pemanfaatan reputasi

suatu merek atau menyerupai suatu merek pada pokoknya maupun pada

umumnya.18

Menariknya dari pelanggaran merek ini, sebenarnya pelanggaran merek sudah

diatur, hanya saja masyarakat Indonesia lebih memilih untuk tidak mau tahu atau

bahkan tidak peduli dengan adanya peraturan yang sudah jelas tertera, mereka

tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk yang sebenarnya mereka juga

mengetahui bahwa memperdagangkan atau memproduksi barang atau jasa yang

sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain itu melanggar Undang-Undang

18 F.N.D.Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan
Pelanggaran Merek”. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni 2014, Hal. 97 - 108
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Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 90,91,92,93 dan 94 dalam Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek.

Konvensi Paris convention for the Protection of Industrial Property adalah

konvensi pertama mengenai HAKI pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan

merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi

internasional bidang HAKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar

perlindungan HAKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HAKI

bagi Negara-negara di dunia.19Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah

meratifikasi Konvensi Paris dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 yang berlaku

pada tanggal 10 Mei 1979, tetapi telah melakukan persyaratan terhadap ketentuan

substantif yakni pasal 1-12 dan pasal 28. Dengan berlakunya Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1961, Indonesia telah menyesuaikan diri dengan Konvensi Paris

tersebut. Konvensi Paris menentukan bahwa hak milik perindustrian yang

dilindungi antara lain: merek dagang (trade marks), merek jasa (service marks),

nama perniagaan (trade names), indikasi sumber (indication of source).20 Disini

juga sudah jelas bahwa Hak Milik Perindustrian telah dilindungi, jadi pihak yang

sudah mendaftarkan mereknya berhak untuk dilindungi oleh negara.Penting

jadinya untuk kita mendaftarkan segera merek yang kita punyai. Dengan

mendaftarkan merek dagang milik kita, tidak ada pihak lain dapat

19 Agung Sudjatmiko, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek (Bandung: Yuridika, 2000), hlm. 349

20 Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI di Negara-Negara ASEAN (Jakarta : Sinar Grafika, 1996),
hlm. 68
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menggunakannya tanpa ijin.21Tetapi dewasa ini, meskipun sudah didaftarkan

masih banyak oknum oknum yang tidak bertanggung jawab  tetap menggunakan

atau bahkan sampai mendaftarkannya.

Akan tetapi tidak semua permohonan pendaftaran merek dapat diterima oleh

Direktorat Jenderal HAKI atau tidak dapat didaftarkan, bahkan pendaftaran merek

memang harus ditolak. Hal ini terjadi karena dalam permohonan pendaftaran

merek terdapat itikad yang tidak baik dan dapat menimbulkan kerugian bagi

masyarakat secara umum, dimana merek tidak dapat didaftar atas dasar

permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan

begitu sudah jelas bahwa permohonan pendaftaran merek yang ajukan dengan

itikad tidak baik maka tidak dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HAKI. Yang

dimaksud dengan itikad tidak baik tersebut apabila didalamnya terdapat beberapa

unsur, merek tidak dapat di daftar atas dasar permohonan apabila merek tersebut

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau telah menjadi milik

umum.22 Tetapi, terkadang bisa saja terjadi kesalahann karena ketidakselektifan

dan ketidak hati-hatian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam

menerima permohonan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal.

Salah satu contohnya adalah kasus pembatalan merek yang terjadi antara

Neurobion dari Jerman dengan Bioneuron dari Semarang. Di dalam kasus ini

21Catherine Yap, “Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang untuk StartUp Bisnis”, diakses dari
https://www.hipwee.com/opini/pentingnya-pendaftaran-merek-dagang-untuk-startup-bisnis/ , pada
tanggal 11 September 2018

22Lika Fajariyan, “Merek Tidak Dapat Didaftar dsn Ditolak”, diakses dari
https://www.kompasiana.com/maratuzsolikah/merek-tidak-dapat-didaftar-dan-
ditolak_5850ff5da7afbda51a406c73 pada tanggal 11 September 2018
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terjadi pelanggaran merek yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek, kasus ini berlandasan dari Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek karena pada saat kasus ini terjadi, Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum ada.

Sebagaimana diketahui, Merck merupakan perusahaan multinasional terkenal

dari Jerman yang telah berdiri sejak tahun 1668. Didirikan Frederich Jacob Merck,

kini Merck telah memiliki 40.700 orang karyawan di 67 negara di dunia.

Semuanya dikendalikan langsung dari kantor pusat di Darmstadt, Jerman.23

Neuobion telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek, dalam Daftar Umum

Merek dan Neurobion merupakan merek terkenal. Bahwa tanpa sepengetahuan dan

seizin dari pihak penggugat, tenyata tergugattelah mendaftarkan merek

“BIONEURON” di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek

dengan No. IDM000138153 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 5 (Bukti P-10) yang meniru keterkenalan merek. Menyikapi hal ini,

Penggugat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat karena mempunyai

kesamaan pada pokoknya dengan merek penggugat dan Tergugat mengajukan

pendaftaran merek “BIONEURON” atas dasar itikad tidak baik meniru merek

terkenal penggugat “NEUROBION” yaitu dengan cara hanya membalik kata dari

“NEUROBION” menjadi “BIONEURON” apalagi kedua merek tersebut

23Andi Saputra, “Neurobion dari Jerman Kalahkan Bioneuron dari Semarang”, diakses dari
https://news.detik.com/berita/3098296/neurobion-dari-jerman-kalahkan-bioneuron-dari-semarang ,
pada tanggal 12 September 2018
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digunakan untuk barang sejenis dalam kelas 5 sehingga dapat dipastikan akan

menyesatkan masyarakat konsumen. Penggugat beranggapan bahwa Tergugat

sangat jelas meniru, membonceng ketenaran merek penggugat dan bertujan untuk

memperoleh keuntungan yang besar dengan mengambil manfaat keterkenalan

merek NEUROBION yang pastinya menyesatkan konsumen, seolah-olah produk

merek tergugat berasal atau memiliki hubungan dengan produk merek penggugat

padahal tidak sama sekali dan tentunya tindakan tergugat tersebut sangat

merugikan penggugat sebagai perusahaan farmasi yang memiliki reputasi sangat

baik dan selalu menjaga mutu/kwalitas produk-produknya.

Terhadap upaya hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan

putusan, yaitu putusan No. 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst yang amar

putusannya menyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan

menganalisis putusan No. 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pstmengenai pembatalan

permohonal merek dengan maksud akan dilakukan penelitian yang kemudian

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Kasus

Merek Terkenal “NEUROBION” dengan Merek“BIONEURON” tentang

Pembatalan Merek” ( Studi Putusan Mahkamah Agung No. 52/Pdt.Sus-

Merek/2014/PN.Jkt.Pst )
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1.2 Rumusan Masalah

1.2.1Bagaimana pengaturan dan penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya

dan merek terkenal dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang

Merek dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis?

1.2.2 Bagaimana pertimbangan hakim mengenai persamaan pada pokoknya dan

mengenai merek terkenal dalam putusan No.52/Pdt.Sus-

Merek/2014/PN.Jkt.Pst?

1.3Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas

maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanapengaturan dan penjelasan mengenai persamaan

pada pokoknya dan merek terkenal dalam Undang-Undang nomor 15 tahun

2001 tentang Merek dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis .

2. Untuk mengetahui bagaimanapertimbangan hakim mengenai persamaan pada

pokoknya dan mengenai merek terkenal dalam putusan No.52/Pdt.Sus-

Merek/2014/PN.Jkt.Pst.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi

serta referensi secara mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual

khususnya terkait dengan pelanggaran merek.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi

dan masukan bagi Direktur Jendral Kekayaan Intelektual agar lebih selektif

dalam memberikan perizinan merek dan masukan bagi masyarakat

Indonesia agar tidak melakukan pelanggaran merek.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis

ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan

gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan.

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima

bab tersebut adalah :
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi limabagian, yakni

latar belakang, rumusan masalah, tujuanpenelitian, manfaat penelitian,

dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis. Dalam landasan

teori diuraikan secara garis besar mengenai definisi merek, tujuan

merek, manfaat merek, tata cara pendaftaran merek, merek yang tidak

dapat didaftarkan, dan penyelesaian sengketa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatanyang menjadi

landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, jenis data, teknik analisis

data, dan pendekatan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua hal penting

yang relevan dengan permasalahan yaitu menganalisis mengenai

unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan menganalisis putusan

hakim.

BAB V PENUTUP

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas

mulai dari Bab. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang

relevan dengan permasalahan.
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