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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang 

selanjutnya disebut HKI yang mempunyai peran penting dalam hal perdagangan 

terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Secara subtantif pengertian 

HKI sendiri dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau 

lahir karena kemampuan dari intelektual manusia.1  

Kemajuan teknologi infomasi dan transportasi yang sangat pesat, telah 

mendorong globalisasi HKI. Produk-produk yang ditawarkan dalam era 

globalisasi ialah perdagangan bebas yang sangat beragam, sehingga menyebabkan 

terjadinya persaingan transaksi dari suatu barang atau jasa yang diberikan dan 

pada akhirnya konsumen akan dihadapkan pada pilihan beragam dan jenis serta 

harga yang ditawarkan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan 

konsumen masing-masing. 

Bagi penghasil karya intelektual yang dapat menghasilkan suatu produk 

harus mendapatkan perlindungan dan juga dilindungi terutama untuk mencegah 

terjadinya tindakan pemalsuan atau pembajakan yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi penghasil karya tersebut. Hal ini dimaksud untuk melindungi 

investasi waktu, tenaga dan serta pikiran yang telah dikembangkan dalam 

menghasilkan suatu karya intelektual. Maka dari itu merek yang bersangkutan 

                                                     
1 Suyod Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 

2010), hal.2 
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akan menjadi “kata kunci” bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang atau 

jasa.2  

HKI menjadi isu global penting dalam World Trade Organization (WTO) 

yang telah melahirkan the agreement on Trade Relate Aspects of Intellectual 

selanjutnya disebut sebagai TRIPs Agreement3 . Secara garis besar HKI pada 

intinya terbagi dalam dua jenis golongan, yaitu: 

1.  Hak Cipta (Copyrights) 

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang 

mencakup : 

a. Paten 

b. Desain Industri 

c. Merek 

d. Varietas Tanaman 

e. Rahasia Dagang 

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

g. Indikasi Geografis 

Di Indonesia sendiri, masing-masing jenis dari HKI tersebut sudah diatur dalam 

Undang-Undang tersendiri.  

 Pada  bidang HKI, mengenal istilah yang dimaksud dari Lisensi yaitu 

untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan HKI baik yang 

                                                     
2 Trisno Raharjo, Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan 

Perkara Merek Terkenal Di Indonesia, Laporan Penelitian, (Yogyakarta, UMY, 1999) hal 1 
3 H.OK.Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hal 1 
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berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Rahasia 

Dagang, Desain Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari Pemegang 

atau Pemilik HKI tersebut berdasarkan bentuk dari penyerahan hak atas sesuatu 

dari pihak satu kepada pihak yang lainnya yang diikat dengan suatu perjanjian 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak tersebut bisa berupa hak atas 

apapun seperti misalnya hak atas barang, hak atas cipta atau karya, hak untuk 

pembuatan atau produksi dan lain sebagainya.4 Dapat disimpulkan bahwa lisensi 

merek sifatnya bukan mengalihkan hak merek, namun bersifat memberikan hak 

saja.  

Lisensi merek merupakan bagian dari hak eksklusif merek, yakni hak 

untuk menggunakan merek yang bersangkutan untuk memproduksi barang dan 

atau jasa dan hak untuk memberi ijin pada pihak lain untuk menggunakan merek 

yang bersangkutan. Perjanjian lisensi juga melibatkan adanya perjanjian (kontrak 

tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus 

merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi 

untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya5. 

 Sistem daftar regulasi perdagangan nasional, Peraturan Menteri 

Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 merupakan salah satu lex specialis 

untuk Perjanjian Distributor (Distributorship Agreement). Peraturan Menteri itu 

mengatur tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat Tanda Pendaftaran 

                                                     
4 Adzikra Ibrahim, “Pengertian Lisensi Secara Umum Menurut Pakar”, 
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-lisensi-secara-umum-dan-menurut-pakar/ diakses pada 

29 Oktober 2018 
5 Gunawan Widjaya, Lisensi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 5 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-lisensi-secara-umum-dan-menurut-pakar/
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Agen atau Distributor barang dan/atau jasa. Menurut Pasal 4, penunjukan 

Distributor atau Distributor Tunggal dapat dilakukan oleh Prinsipal Produsen, 

Prinsipal Supplier berdasarkan persetujuan Prinsipal Produsen, Perusahaan 

Penanam Modal Asing, maupun Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan 

Asing6. 

Distributor merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak 

untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan 

pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang 

dimiliki atau dikuasi. Sementara Distributor Tunggal merupakan perusahaan 

perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan 

perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran 

tertentu7. Klausula HKI (yang ada dalam Perjanjian Distributor merupakan 

klausula yang bersifat spesifik, dimana keberadaan klausula ini menjadi 

karakteristik perjanjian distribusi. 

Fungsi dan karakteristik perjanjian distributor8 

“Ada dua pendapat dalam klausul kekayaan intelektual (intellectual 

property rights) yang berisi penggunaan merek oleh distributor yaitu dari sisi 

distributor, penggunaan merk ersebut dianggap sebagai lisensi merk yang 

diberikan oleh prinsipal. Distributor menganggap sebagai bentuk lisensi 

karena dalam klausula tersebut, pihaknya mendapatkan izin, untuk 

menggunakan merk milik prinsipal meskipun hanya kegiatan-kegiatan tertentu 

                                                     
6 Perjanjian Distributor (Distributorship Agreement), 

http://www.legalakses.com/download/hukum%perjanjian/perjanjian%20Distributor.pdf diakses 

pada 29 oktober 2018 
7 Sujatmiko Agus, Keterkaitan Perjanjian Lisensi, Merek, Waralaba Dan Distribusi, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan  Vol 40 Nomor 4 – Desember 2010 hal 553 
8 Istya Sitaresmi, “Klausul Lisensi Merek Dalam Perjanjian Distribusi”, (Skripsi, Fakultas Hukum 

UNAIR, Surabaya, 2008) hal. 52 

http://www.legalakses.com/download/hukum%25perjanjian/perjanjian%20Distributor.pdf
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saja. Sedangkan dari sisi prinsipal, penggunaan merk oleh distributor , 

merupakan bentuk pembatasan hak. Prinsipal menganggap sebagai 

pembatasan hak, mengingat merk merupakan bentuk kekayaan intelektual 

yang mempunyai peran penting dalam membentuk image masyarakat dan 

mempunyai nilai ekonomi bagi produk barang yang dihasilkannya. Jadi 

prinsipal dalam hal ini berusaha untuk melindungi merknya dengan 

memberikan hak-hak yang terbatas pada distributor dalam menggunakan 

merk miliknya. Contoh pembatasan penggunaan merk oleh prinsipal adalah 

distributor hanya boleh menggunakan merk tersebut dalam kegiatan 

pengiklanan dan promosi”. 

 

Berkembangnya teknologi saat ini membuat merek sangatlah penting bagi 

produsen maupun konsumen. Seorang produsen memberi merek yaitu karena 

ingin membedakan produk yang dihasilkannya dengan produk dari pengusaha 

lain, yang menjual barang atau jasa sejenis yang dihasilkan, dan dimaksudkan 

untuk membangun khas produk itu sendiri dari produsen dalam memasarkan atau 

menjual barang dagangannya. Bagi konsumen, merek juga selain membedakan 

kriteria barang juga mempermudah dalam pengindentifikasian . Dan masyarakat 

juga yang sudah terbiasa dalam suatu pilihan barang dari merek tertentu, 

cenderung lebih memilih menggunakan barang dengan merek tersebut, karena 

kualitas produksinya dan berbagai macam lainnya, karena sebagian masyarakat 

ada yang memiliki sifat monoton, apabila terbiasa menggunakan barang atau jasa 

produk tersebut akan menggunakannya  seterusnya karena kebiasaan dan 

kenyamanan dalam menggunakan produk tersebut. 

 Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan 

pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis 

dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk 

menunjukan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak 
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dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama 

dan simbol-simbol tersebut dapat dikenali sebagai merek (trademark) nama usaha 

(business name), dan nama perusahaan (company name). selain itu fungsi merek 

juga sebagai alat pembeda suatu produk barang atau jasa yang di produksikan oleh 

suatu perusahaan lain, merek juga digunakan sebagai identitas diri mengenai mutu 

atau kualitas dari suatu produk, sehingga apabila merek tersebut sudah diketahui 

oleh konsumen dalam hal ini masyarakat maka apabila mendengar merek tersebut 

masyarakat dapat membedakan dan mengetahui mutu serta ciri khas dari barang 

atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan pemegang merek tersebut. 

Sebuah merek juga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

karena dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal 

kualitas serta jaminan bahwa suatu produk tersebut original keasliannya. Selain 

itu suatu merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter atau kriteria 

terhadap produk-produknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi 

bisnis terhadap penggunaan merek tersebut9.  Berkaitan dengan itu suatu 

perdagangan tidak akan berkembang apabila jika merek tersebut tidaklah 

mendapat perlindungan hukum yang memadai. 

Perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa tindakan sanksi hukum 

gugatan pidana maupun gugatan perdata10 terhadap adanya suatu perlanggaran 

merek yaitu pemboncengan atau penipuan merek. Pemboncengan terhadap merek 

                                                     
9 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, 

(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) hal 147 
10 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam 

penjelasan Pasal 83 menjelaskan Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan 

perbuatan curang yang dilakukan pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada Merek terkenal meskipun belum terdaftar 
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tersebut tidak hanya dapat merugikan para pengusaha ataupun pemegang hak atas 

merek tersebut, tetapi juga dapat merugikan para konsumen. 

Mengingat konsep perlindungan hukum merek di Indonesia menganut 

sistem first to file principle yaitu siapa yang melakukan pendaftaran terlebih 

dahulu merupakan pemegang merek paten. Maka hal itu hanya merek yang 

dilindungi merek yang telah terdaftar di Direktorat Dirjen HKI untuk 

mendapatkan Hak Eksklusif. Dalam ketentuan Pasal 4  Undang-Undang Merek 

Nomor 15 Tahun 2001 merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung 

unsur yang bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, 

tidak memiliki daya pembeda, tidak menjadi kata umum dan merupakan 

keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.  

Bagi perusahaan yang beritikad tidak baik dalam persaingan tidak jujur 

melakukan upaya-upaya penggunaan merek terkenal (well-know trade) yang 

sudah ada, dimana merek atas suatu barang atau jasa yang diproduksi pada 

memiliki persamaan pada pokoknya atas merek suatu barang atau jasa yang sudah 

terkenal menimbulkan kesan seakan-akan barang yang diproduksikan tersebut 

merupakan produk terkenal, makan dengan demikian merek tidak dapat 

didaftarkan11.  

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa pentingnya suatu 

merek tidak hanya bagi produsen tetapi juga bagi konsumen yang membeli 

produk tersebut, karena kepercayaan suatu merek atau produk yang kualitasnya 

                                                     
11 Putri Adella Desika, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang 

di Indonesia Studi Kasus: Oskadon Vs Oskagin”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan, Karawaci, 2016) hal.9 
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sudah tidak diragukan lagi namun karena adanya suatu merek yang sama menjual 

barang atau jasa yang sama dan mengira merek tersebut sama akan merasa 

dirugikan karena tidak ada penjamin keaslian dari produk tersebut. 

Penulisan skripsi ini penulis ingin membahas bagaimana perlindungan 

hukum terhadap pemegang merek asal di Indonesia atas sengketa kasus 

pemboncengan yang dilakukan distributor atas merek EIK ENGINEERING yang 

dimana kata EIK merupakan pemegang hak merek asal yang ingin meluas pasar 

penjualan produknya di Indonesia dengan melakukan kerjasama yaitu mempunyai 

distributor resmi namun kenyataannya distributor tersebut melalukan 

pembocengan atas merek EIK yang dimana pengunaan kata, bunyi, ucapan dan 

jenis kelas barang tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Maka penulis 

tertarik untuk mengkaji dan membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1300K/Pdt.Sus-HKI/2017) untuk mengetahui putusan pertimbangan hakim dalam 

memutuskan kasus antara merek EIK dan EIKA . Maka penulis bermaksud untuk 

mengangkat permasalahan hukumnya dalam karya tulis dengan judul : 

“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK ASAL ATAS 

PENDAFTARAN MEREK YANG DILAKUKAN OLEH DISTRIBUTOR 

STUDI KASUS DALAM PUTUSAN 1300K/Pdt.Sus-HKI/2017) 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penulisan ini akan 

dikaji dua permasalahan, antara lain pokok sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asal atas 

pendaftaran merek yang dilakukan oleh distributor dalam peraturan 

perundangan-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perlindungan Hak Merek 

Asal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1300K/Pdt.Sus-

HKI/2017 

 

1.3.  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pengaturan 

perundang-undangan dalam perlindungan hukum merek  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terkait 

pelanggaran merek dari putusan 1300 K/Pdt.Sus-HKI-2017 

 

1.4.  Manfaat Penulisan 

Penulis ini diharapkan dapat memiliki kegunaan pokok sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

 Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memahami dan 

menganalisa kasus Pelanggaran merek dengan melihat unsur pelanggaran 

mengenai perlindungan hukum merek  

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis untuk memberi saran bagi para pihak yang berkepentingan 

dan terkait dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak 
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Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penulisan ini diharapkan juga dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai 

perlindungan hukum merek dan juga permasalahan mengenai merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya  

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

       Pada  sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas bab 

demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah 

sebagai berikut:  

BAB I  : Pendahuluan 

Merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian 

yang mendorong penulis melakukan penelitian dan 

meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan 

Manfaat Praktis), dan Sistematika Penulisan 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi 

landasan penulis, yang meliputi:Landasan Teori. 

      BAB III : Metode Penelitian 

Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik 

Analisis Data dan Pendekatan Penelitian 

       BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis 
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Bab ini berisi pembahasan analisis tinjauan yuridis yang 

dilakukan dari berbagai aspek yang telah dipaparkan dalam 

rumusan masalah.  

     BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

analisis yang telah dijalankan dalam rangka untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan, 

kemudian ditutup dengan saran sebagai ide penyelesaian 

atas masalah yang diteliti oleh penulis.  
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