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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Indonesia Sebagai Negara Hukum 

Negara Hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila 

dilanggar. Dewasa ini, sulit dibayangkan apabila suatu negara tidak berdiri sebagai 

Negara Hukum, karena saat ini peraturan dan sanksi hukum yang sudah nampak 

didepan mata saja masih dapat di langgar, apalagi jika suatu negara berdiri tanpa 

adanya  hukum yang mengatur. Negara Hukum berdiri diatas hukum yang 

menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Dengan adanya keadilan di 

dalam kehidupan masyarakat, maka akan tercapai kerukunan di tengah-tengah 

masyarakat. Oleh karena itu, harus ditanamkan norma-norma pada masyarakat agar 

mereka menjadi warga negara yang baik dan mematuhi peraturan hukum yang ada. 

Secara teoritis, konsep Negara Hukum berawal dari negara-negara Eropa 

Kontinental dengan istilah “Rechtstaat”, artinya negara berdasarkan hukum yang 

upayanya untuk membatasi dan mengatur sebuah kekuasaan.1 Paham ini 

berkembang di negara-negara Anglo Saxon, khususnya di Inggris dengan sebutan 

“The Rule of Law” atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.2 

                                                 
1 Dikatakan negara hukum lahir sebagai reaksi sistem pemerintahan absolute (absolutisme) yang 

tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia. Lihat Muhammad Tahir Azhary (1), Negara Hukum 

Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 47. 
2 Bagir Manan (ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Essai 

Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, SH., Jakarta: Gaya Media Pratama, 

1996, hlm. 77. 
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Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum tercantum 

pada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”. Adanya ketentuan dalam UUD 1945 tersebut 

menunjukkan bahwa semakin kuatnya dasar hukum negara Indonesia sebagai 

Negara Hukum. Sebelumnya, landasan Negara Hukum Indonesia ditemukan  dalam 

bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yakni 

:3 

1.) Negara Indonesia berdasar pada hukum (rechsstaat), tidak berdasar atas 

kekuasaan belaka (machtsstaat); dan 

2.) Sistem konstitusional pemerintah berdasar pada sistem konstitusi 

(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak 

terbatas). 

Beberapa persepsi tentang ciri-ciri negara hukum, yakni :4 

1.) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang 

mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 

dan kebudayaan; 

2.)  Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak di pengaruhi oleh 

suatu kekuasaan/kekuatan apapun; dan 

3.) Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya negara tersebut ingin diakui 

sebagai negara hukum.  

Negara Indonesia telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut di atas. Oleh 

karena itu, demi kepastian hukum yang menjadi hak masyarakat, sebagaimana 

                                                 
3 Susi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam “Negara 

Hukum yang berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir 

Manan, S.H., MCL”, Cetakan Pertama, Bandung: PSKN FH UNPAD, hlm. 82. 
4 Muchsin, Ikhtisar Hukum Indonesia, Iblam, Jakarta, 2005, hal. 11. 
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tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Negara Hukum Indonesia memiliki 

ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan Negara Hukum yang di terapkan di 

berbagai negara lainnya. Ciri umum Negara Hukum Indonesia, seperti perlindungan 

Hak Asasi Manusia tetap di gunakan sebagai upaya mewujudkan Negara Hukum di 

Indonesia. 

Secara umum, konsep Negara Hukum pada prinsipnya mencakup 4 (empat) 

tuntutan dasar, yakni :5  

1.) Kepastian hukum;  

2.) Hukum yang berlaku sama bagi seluruh penduduk; 

3.) Adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum; serta 

4.) Menjunjung tinggi martabat manusia. 

Demikian pula menurut Hans Kelsen, yang dalam pandangannya 

mengatakan bahwa konsep rule of law (Negara Hukum), yang berarti penegakan 

hukum, maka :6 

 1.) Hukum ditegakkan demi kepastian hukum; 

 2.) Hukum dijadikan sebagai sumber utama bagi Hakim dalam 

memutuskan perkara;  

3.) Hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya; 

serta 

4.) Hukum tersebut harus bersifat dogmatik. 

                                                 
5 Arif Hidayat, “Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan” dalam Antara News, 

http://www.antaranews.com, diakses tanggal 12 November 2011. 
6 Astim Riyanto, Filsafat Hukum, Bandung: Yapemdo, 2002, hlm. 377. 
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Sedangkan, menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting 

dalam setiap Negara Hukum, yakni :7 

 1.) Supremasi Hukum (Supremacy of Law); 

 2.) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); dan 

 3.) Asas Legalitas (Due Process of Law) 

Pandangan tersebut di atas sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, yang 

mengatakan bahwa :8 

“Gagasan hukum merupakan gagasan kultural tidak bisa formal, berarti 

terarah pada cita hukum (rechtsidee), yakni keadilan. Untuk mengisi cita keadilan 

tersebut dengan isi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk 

melengkapi cita hukum serta finalitas dibutuhkan kepastian. Oleh sebab itu, hukum 

memiliki 3 (tiga) aspek penting, yakni : keadilan, kepastian dan finalitas. Aspek 

keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas 

menunjukkan pada tujuan keadilan, yakni memajukan kebaikan dalam hidup 

manusia yang berarti menentukan isi hukum, sedangkan aspek kepastian 

menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma 

yang memajukan kebaikan), dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang 

harus ditaati. Aspek keadilan merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan 

aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum.” 

 

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk 

melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenangan penguasa. 

Atas dasar ini, maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan 

sewenangwenang kepada individu dan kekuasaannya tersebut harus dibatasi. 

Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui Undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan yang di sebut sebagai asas legalitas Negara Hukum.9 

                                                 
7 Mokhammad  Najih,  Politik  Hukum  Pidana  Konsepsi  Pembaharuan  Hukum Pidana Dalam Cita 

Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014, Hal.5. 
8 Astim Riyanto, Op. cit. hlm. 377. 
9 Rukmana Amanwinata, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan 

Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas 

Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123. 
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Dalam memaksimalkan penerapan Negara Hukum Indonesia, maka setiap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus dapat di jalankan secara 

konsisten. Negara Hukum tidak hanya tatanan konsep melainkan tatanan praktik. 

Oleh sebab itu, konsistensi penerapan menjadi sangat di butuhkan dan bahkan 

merupakan suatu keharusan agar membawa manfaat besar bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Negara  Hukum  (rechstaat) mengartikan bahwa negara bertujuan untuk 

menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasar 

pada hukum yang terdapat dalam masyarakat. Negara Hukum menjaga ketertiban 

hukum supaya sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Negara kekuasaan (machtslaat) mengartikan 

bahwa negara bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan 

semata-mata. Gumplowics mengajarkan  bahwa  negara  tidak  lain  adalah  “Eine  

Organisation  der  Herrsdifl ciner Minoritar uber eine Majotaritat” (Organisasi 

dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum 

berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan yang kuat.10  

Negara Hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-

baiknya dalam Undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat  

pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Dalam hal ini, rakyat tidak boleh 

bertindak sendiri-sendiri yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. 

Oleh karena  itu,  di  dalam Negara Hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 

                                                 
10Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, 

Hal.5-6.   
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oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala 

Peraturan Pemerintah dan Undang-undang negara.11  

Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-

halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Hukum sebagai batas-batas 

kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, 

sehingga hukum berperan untuk memberikan perlindungan dan ketentraman 

umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, maka akan  timbul 

kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum menghendaki keadilan  untuk 

menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Sebab, hukum yang 

tidak adil menentang eksistensinya sendiri.12  

 Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip B. Arief Sidharta, telah 

merumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yang 

meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :13 

1.)  Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam 

penghormatan atas martabat manusia (human dignity); 

2.)  Berlakunya asas kepastian hukum, karena Negara Hukum bertujuan 

untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. 

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan 

prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama 

dalam masyarakat bersifat “predictable”; 

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Bernard Arief Sidharta (1), “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum 

Jentera, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 

124-125. 
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3.)  Berlakunya persamaan (similia similius atau equality before the law), 

karena dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan 

seseorang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan 

seseorang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini 

terkandung jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum 

dan pemerintahan, serta tersedianya mekanisme untuk menuntut 

perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 

4.) Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk 

mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan; serta 

5.) Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

tujuan negara. 

Utrecht  membedakan  antara  Negara  Hukum  formil (Negara  Hukum 

klasik)  dengan Negara  Hukum materiil (Negara  Hukum  modern).  Negara  

Hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit 

dalam arti  peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan, Negara Hukum 

materiil yang  lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.14    

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa terdapat 13 (tiga belas) prinsip 

pokok-pokok Negara Hukum (rechsstaat) yang berlaku saat ini. Ketiga belas 

prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri 

                                                 
14 Abdul Mukthie Fadjar, Op. cit., Hal.5-6.   
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tegaknya suatu negara modern, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum, 

yang terdiri dari :15  

1.)   Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, 

yakni bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan hukum sebagai 

pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), 

pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah 

manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. 

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan 

hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam 

perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 

“supreme”. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang 

bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut 

sebagai kepala negara. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential 

tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan 

seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. 

2.)  Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan 

yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka 

prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala 

bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, 

kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang 

                                                 
15 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari 

Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, 

Jakarta, 1992. 
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dinamakan “affirmative actions” guna mendorong dan mempercepat 

kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu 

untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang 

sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh 

lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan 

khusus melalui “affirmative actions” yang tidak termasuk pengertian 

diskriminasi tersebut misalnya kelompok masyarakat suku terasing atau 

kelompok masyarakat hukum tertentu yang kondisinya terbelakang. 

Sedangkan, kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan 

khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya kaum wanita ataupun 

anak-anak terlantar. 

3.)  Asas Legalitas (Due Process of Law) 

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam 

segala bentuknya (due process of law), yakni segala tindakan pemerintahan 

harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 

Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau 

mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan 

demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas 

aturan atau “rules and procedures” (regels). Prinsip normatif demikian, 

nampaknya sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. 

Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi 

negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang perlu diakui 

pula adanya prinsip “frijsermessen” yang memungkinkan para pejabat 

administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “beleid-regels” 
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atau “policy rules” yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam 

rangka menjalankan tugas dan jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang 

sah. 

4.)  Pembatasan Kekuasaan 

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara 

menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan 

kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum kekuasaan, setiap 

kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi 

sewenang-wenang. Oleh karena itu, kekuasaan harus dibatasi dengan cara 

memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat “checks and 

balances” dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan 

mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan 

membagi-bagi kekuasaan tersebut ke dalam beberapa organ yang tersusun 

secara vertikal. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan 

terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan 

terjadinya kesewenang-wenangan. 

5.)  Organ-organ Eksekutif yang Bersifat Independen 

Dalam rangka pembatasan kekuasaan tersebut, tidak lagi cukup bahwa 

kekuasaan Pemerintah dipisah dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa organ. 

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi, terutama sejak 

akhir abad ke 20, kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan 

dibentuknya berbagai “independent body”, seperti Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan 

bahkan lembaga tradisional yang sebelumnya melekat sebagai bagian tak 
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terpisahkan dari fungsi eksekutif, juga dikembangkan menjadi independen 

seperti Bank Central, Organisasi Tentara, Kepolisian, dan bahkan di beberapa 

negara juga Kejaksaan dibuat independen, sehingga dalam menjalankan tugas 

utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik mereka yang 

menduduki jabatan politik di pemerintahan. 

6.)  Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial 

judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam 

setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, Hakim tidak 

boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan 

(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan 

kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses 

pengambilan putusan keadilan oleh Hakim, baik intervensi dari lingkungan 

kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan 

media massa. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh memihak 

kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun 

demikian, dalam menjalankan tugasnya proses pemeriksaan perkara oleh 

Hakim juga harus bersifat terbuka. Selain itu, dalam menentukan penilaian 

dan menjatuhkan putusan, Hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat.  

7.)  Peradilan Tata Usaha Negara 

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan 

bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar 

utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara 
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Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk 

menggugat keputusan pejabat Administrasi Negara dan dijalankannya 

putusan Hakim Tata Usaha Negara (administrative court) oleh pejabat 

Administrasi Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara menjamin agar warga 

negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi 

negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal tersebut terjadi, maka harus ada 

pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan tersebut bagi warga negara 

dan harus ada jaminan bahwa putusan Hakim Tata Usaha Negara tersebut 

benar-benar djalankan oleh para pejabat Tata Usaha Negara yang 

bersangkutan. 

8.)  Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 

Di samping adanya Pengadilan Administrasi Negara atau Pengadilan Tata 

Usaha Negara (verwaltungsgericht), di lingkungan negara-negara yang 

menganut “civil law”, sejak tahun 1920, juga berkembang adanya Pengadilan 

Tata Negara (verfassungsgericht). Jika Pengadilan Tata Usaha Negara 

disebut sebagai fenomena abad ke-19 dan karena itu dianggap sebagai salah 

satu ciri penting konsep “rechtsstaat”, maka dengan berkembangnya 

Pengadilan Tata Negara pada abad ke-20 dianggap juga sebagai ciri konsep 

Negara Hukum modern, baik keberadaan kelembagaannya yang berdiri 

sendiri ataupun setidaknya dari segi fungsinya sebagai pengawal konstitusi 

sebagaimana yang dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung Amerika 

Serikat.. Jika suatu negara mengklaim menganut paham Negara Hukum, 

tetapi tidak tersedia mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas 

pembuatan Undang-undang ataupun konstitusionalitas penyelenggaraan 
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demokrasi, maka negara yang bersangkutan tidak sempurna untuk disebut 

sebagai Negara Hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun 

negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy). 

9.)  Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Adanya perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan 

jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. 

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut disosialisasikan kepada 

masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu 

Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya 

menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. 

Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu 

negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi 

kemanusiaan. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan 

terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan pilar yang sangat penting 

dalam setiap negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu 

negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan 

penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara 

yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti 

yang sesungguhnya. 

10.)  Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 

Dalam setiap Negara Hukum dianut dan dipraktekkan adanya prinsip 

demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat 

dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya 
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peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka 

setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat 

diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di 

tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tersebut tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau 

hanya untuk kepentingan penguasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya 

menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin 

kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, Negara 

Hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah “absolute rechtsstaat”, 

melainkan “democratische rechtsstaat” atau Negara Hukum yang 

demokratis. Dengan kata lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat 

nomokratis harus dijamin adanya demokrasi sebagaimana di dalam setiap 

negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar pada hukum. 

11.) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare  

Rechtsstaat) 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-

cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara 

demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara 

Hukum (nomocrasy) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

umum. Bahkan, sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan 

dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah 

dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
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bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai 

sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia 

tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan 

terjebak menjadi sekedar “rule-driven”, melainkan tetap “mission driven” 

yang tetap didasarkan atas aturan. 

12.)  Transparansi dan Kontrol Sosial 

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses 

pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang 

terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara 

komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi 

langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya 

partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui 

parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi 

rakyat. Oleh karena itu, prinsip “representation in ideas” dibedakan dari 

“representation in presence”, karena perwakilan fisik saja belum tentu 

mencerminkan perwakilan atas suatu gagasan atau aspirasi. Demikian pula, 

dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur Kepolisian, 

Kejaksaan, Hakim, Advokat serta pejabat Lembaga Pemasyarakatan, 

semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, 

efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran. 

13.)  BerkeTuhanan Yang Maha Esa 

Negara modern biasanya mengaitkan diri dengan paham sekularisme yang 

memisahkan diri dari urusan-urusan keagamaan dan keTuhanan. Negara 
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modern mengaku mampu bersikap netral dalam urusan-urusan agama dan 

keagamaan. Oleh karena itu, dimensi-dimensi keTuhanan lazimnya berada di 

luar jangkauan kajian kenegaraan. Akan tetapi, Negara Hukum Indonesia 

adalah negara Hukum yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Karena setiap 

produk hukum Indonesia harus dibuat dan ditetapkan secara demokratis serta 

ditegakkan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia, juga mensyaratkan 

adanya persesuaiannya dengan ataupun terbebas dari kemungkinan 

bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara 

Indonesia. 

 

1.1.2 Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan (Walfare State) 

Sebuah teori yang bernama Negara Kesejahteraan (Welfare State) 

merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia dan menegaskan 

bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan 

rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka harus didasarkan pada 

5 (lima) pilar kenegaraan, yakni : 

1.) Demokrasi (Democracy); 

2.) Penegakan Hukum (Rule of Law); 

3.) Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Rights Protection); 

 4.) Keadilan Sosial (Social Justice); serta 

 5.) Anti Diskriminasi (Anti Discrimination). 

 Pencetus teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Kranenburg, 

mengungkapkan “Bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, 

bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan 



 

17 

 

seimbang. Tidak hanya mensejahterakan golongan tertentu saja, melainkan seluruh 

rakyat.” 

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) sering kali dimaknai berbeda 

oleh setiap pihak maupun negara. Namun, teori tersebut secara garis besar 

setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain : 

1.)  Sebagai kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare), 

yakni terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera 

terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan 

dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat 

dipenuh, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-

resiko utama yang mengancam kehidupannya;  

2.)  Sebagai pelayanan sosial yang mencakup 5 (lima) bentuk, yakni jaminan 

sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan 

pelayanan sosial personal (personal social services);  

3.)  Sebagai tunjangan sosial dan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada 

orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah 

masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini 

menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti : 

kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;  

4.)  Sebagai proses atau usaha terencana, yakni sebuah proses yang dilakukan 

oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian 

pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 
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Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat 

dilepaskan dari keempat definisi kesejahteraan di atas. Negara Kesejahteraan sangat 

erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang dibanyak negara 

mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup 

jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial maupun jaring 

pengaman sosial (social safety net). Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia 

berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana 

yang tercantum pada Ketentuan UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan 

kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini. 

Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam UUD 1945 yang diantaranya 

menyatakan bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai 

pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta 

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan 

kepentingan masyarakat di atas kepentingan perseorangan atau individu. 

Pemerintah Indonesia berusaha untuk melaksanakan dan mewujudkan 

Negara Kesejahteraan (Welfare State) berdasarkan UUD 1945, melalui: 

1.)  Sistem jaminan sosial, sebagai backbone program kesejahteraan;  

2.)  Pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber 

daya produktif perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan sebagai 

penopang sistem jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja secara luas 

sebagai titik tolak pembangunan, dan menyusun kekuatan perekonomian 
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melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam 

perekonomian;  

3.)  Pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi dan 

penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi; serta 

4.)  Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif 

sebagai agent of development dan penyedia barang dan/atau jasa publik secara 

luas, serta pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang Negara 

Kesejahteraan (Welfare State) dalam menegakkan keadilan sosial. 

Untuk dapat mencapai Kesejahteraan Negara (Welfare State), maka pencapaian 

Kesejahteraan Sosial (Social Welfare) harus memaksimalkan potensi-potensi yang 

ada agar dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial, baik melalui 

pendekatan standar kehidupan, peningkatan jaminan sosial, serta akses terhadap 

kehidupan yang layak. 

 

1.1.3 Konstatasi Perlindungan Hukum Merek di Indonesia 

Dalam konsep Negara Hukum modern atau Negara Hukum sosial, negara 

berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik 

kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Ciri negara kesejahteraan atau Negara 

Hukum sosial adalah negara berupaya mensejahterakan kehidupan rakyatnya dan 

wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada rakyatnya. 

Dari ciri tersebut, muncul 2 (dua) konsekuensi dalam negara kesejahteraan, yakni 

:16 

                                                 
16 Marwan Effendy, Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2005, hlm. 36. 



 

20 

 

1) Campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat sangat luas, hingga 

mencakup hampir semua aspek kehidupan rakyat; dan 

2) Dalam pelaksanaan fungsinya, pemerintah menggunakan asas Freies Ermessen 

atau diskresi. 

Sebagai bentuk dari komitmen untuk mensejahterakan rakyat tersebut, maka negara 

perlu untuk memerintah, mengatur, dan memfasilitasi berbagai hal. Salah satu 

contohnya adalah di bidang merek dengan menerbitkan Undang-undang Merek 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan 

dan meyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek. 

Penggunaan tanda pembeda antara produk barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan oleh seseorang dengan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh 

pihak lain yang lazim kita sebut dengan istilah merek telah dikenal oleh manusia 

sejak zaman purba. Pada zaman purba, merek masih berupa tanda-tanda yang 

sederhana untuk dapat membedakan kepemilikan atas suatu barang dan/atau jasa. 

Pada zaman perunggu, manusia mulai memberikan tanda cap bakar pada hewan 

ternak, hal ini bertujuan agar ternak-ternak milik mereka dapat dikenali 

kepemilikannya. Begitu pula di Mesir, para pengrajin telah memberikan tanda 

berupa simbol pada batu-batu hasil karya para pengrajin. Hal ini dilakukan sebagai 

bukti hasil kerja para pengrajin, sehingga memudahkan para pengrajin untuk 

meminta upah. Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber asal suatu 

barang dan/atau jasa lebih dirasakan lagi manfaatnya pada praktek pemberian 

merek pada saat manusia mulai mengenal dunia perdagangan.17 

                                                 
17 Yahya Harahap, 1996. Tinjauan Merek Secara Umum, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.35 
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Pada saat manusia mulai mengenal perdagangan, merek menjadi suatu hal 

yang penting. Sebab, merek dapat digunakan untuk membedakan dirinya dengan 

produk yang dimiliki oleh para pesaingnya. Dalam hal ini, merek memiliki peran 

penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, serta pemberian 

kontribusi terhadap citra dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di 

mata konsumen. Sejauh ini, citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan 

kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan 

meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor emosional 

pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur 

yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki oleh merek tersebut.18   

Dalam perdagangan barang dan/atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk 

karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan 

barang dan/atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi 

produsen maupun konsumen.19 Penggunaan merek merupakan kunci dari 

suksesnya suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam 

memenangkan persaingan usaha di pasar atas produk yang didistribusikan. Selain 

itu, merek tidak hanya merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis, 

melainkan juga merupakan suatu simbol atau tanda yang menjadikan penanda dari 

suatu produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha ataupun perusahaan, sehingga 

dapat dikenali oleh masyarakat selaku konsumen atas produk tersebut. 

                                                 
18 Julius Rizaldi, 2009, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan 

Curang, PT Alumni, Bandung, Hal.2 
19   Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso, Siti Mahmudah. 2016. Perlindungan Hukum Pemegang 

Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa 

GS Atas Nama GS Yuasa Corporation. Semarang : Diponegoro Law Journal. Volume 5. Nomor 3. 

Tahun 2016. Hal 2.   
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Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting 

bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam kegiatan 

perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan 

tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan 

kualitas barang dan/atau jasa dalam suasana persaingan usaha yang bebas. Oleh 

karena itu, merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perseorangan 

maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan finansial 

yang besar. Dengan demikian, pentingnya peranan suatu merek, sehingga 

diperlukan perlindungan hukum terkait hak-hak perseorangan atau perusahaan 

(badan hukum) atas merek tersebut.20 Merek dalam perspektif persaingan usaha, 

memiliki peran yang cukup strategis dalam membedakan antara produk satu dengan 

produk yang lain yang memiliki bentuk serupa, akan tetapi dihasilkan oleh badan 

usaha yang berbeda.  

Merek dagang dari suatu produk dengan jenis barang dan/atau jasa tertentu 

sudah menjadi terkenal dengan statusnya di masyarakat sebagai bentuk hirarkis 

kedudukan suatu produk di mata pelangganya. Para pelaku usaha terdorong untuk 

memacu kegiatan usahanya, termasuk meningkatkan level dan status merek dagang 

mereka, sehingga menjadi merek termashur. Kebutuhan adanya perlindungan 

hukum terhadap merek semakin berkembang dari masa kemasa setelah berkembang 

dan bervariasinya bentuk pelanggaran atas merek dagang dalam dimensi persaingan 

usaha tidak sehat. 

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang 

dikenal oleh konsumen dan masyarakat adalah tahapan yang sangat diharapkan baik 

                                                 
20 Adrian Sutedi, Ha katas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 91-92. 
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oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan 

yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat, yakni para kompetitor yang 

beritikad tidak baik akan melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan meniru 

atau memalsukan merek tersebut. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan 

finansial yang besar dalam waktu singkat. 

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi yang baik (good 

will) diantara merek-merek lain dengan kualifikasi yang tinggi, terutama karena 

standar kualitas dan mutu produknya unggul, sehingga banyak dibutuhkan oleh 

masyarakat. Dari aktivitas tersebut, muncul berbagai permasalahan-permasalahan 

perkembangan dunia bisnis yang tidak mengenal batas negara. Pentingnya 

perlindungan hukum atas sebuah merek dagang juga didasarkan pada bergabungnya 

Indonesia kedalam organisasi perdagangan dunia, yakni World Trade Organization 

(WTO) yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam bidang HKI 

(Intellectual Property Rights) dengan produk perjanjian bernama Trade Related 

Aspect of  Intellectual Property Rights (TRIPs). 

Pada tingkat internasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya 

The Paris Convention for Protection of Industrial Property Rights (Paris 

Convention) di Paris pada tahun 1883. Pada saat dicetuskan, konvensi ini ditanda 

tangani oleh 11 negara, yakni diantaranya : Perancis, Italia, Belanda, Spanyol, 

Swiss, Guatemala, Brazil, Salvador, dan Serbia. Sampai dengan tahun 1974 saat 

WIPO (World Intellectual Property Organization) menjadi special agency PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa), anggota Konvensi Paris telah berjumah 16 negara 
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termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, serta Amerika Serikat 

dan negara-negara maju lainnya.21 

Salah satu tujuan dari Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di 

bidang perundang-undangan merek dengan harapan terciptanya satu macam hukum 

tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur mengenai kasus merek secara 

seragam di seluruh dunia. Revisi-revisi Konvensi Paris dilakukan antara lain, di 

Den Haag pada tahun 1925, di London pada tahun 1934, di Lisbon pada tahun 1985 

dan di Stockholm pada tahun 1967.22 

Indonesia telah mengenal perlindungan hukum terhadap merek pada saat 

masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mengundangkan Reglement 

Industrieele Eigendom pada tahun 1912 (Peraturan Daerah Jajahan tentang Hak 

Milik Perindustrian tahun 1912), Stb. 1912 Nomor 545 jo 1913 Nomor 214, yang 

mulai berlaku tanggal 1 Maret tahun 1913. Peraturan ini kemudian lebih dikenal 

dengan istilah Reglemen tentang Hak Milik Perindustian tahun 1912.23 Dengan 

adanya serangkain peraturan yang mengatur mengenai merek sejak masa Kolonial 

Belanda di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dipastikan pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian yang cukup besar 

terhadap keberlangsungan perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat 

dipahami bahwa calon investor, baik dalam maupun luar negeri hanya akan tertarik 

                                                 
21 Harriet R. Freeman, Reshaping Trademark Protection in Today’s Global Village Looking Beyond 

GATT’s Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization  and Centralization, ILSA 

Journal of International & Comparative Law, Volume 1, (Spring 1995), hal. 73, sebagaimana dikutip 

oleh H.D Effendy Hasibuan, op.cit., hal. 4. 
22 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 14, 

sebagaimana dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan, Ibid., hal. 4. 
23 H.D. Effendy Hasibuan, op. cit., hal. 28. 
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untuk berinvestasi apabila terdapat perlindungan hukum yang pasti baginya, salah 

satunya yakni adanya perlindungan hukum terhadap merek. 

Terkenalnya suatu merek dapat memicu terjadinya tindakan pelanggaran 

merek, baik yang berskala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, merek 

terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun 

internasional pula, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan 

melintasi batas-batas negara. Perlindungan merek terkenal secara internasional 

telah diatur dalam Ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris yang menyatakan :24 

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so 

permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel 

the registration, and to prohibit the use of a trademark which 

constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to 

create confusion, of a mark considered by the competent authority of 

the country of registration or use to be wellknown 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 provitions 

shall also apply when the essential part of the mark constitutes a 

reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to 

create confusion therewith.  

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be 

allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries 

of the union may provide for a period within which the prohibition of 

use must be requested.  

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the 

prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.” 

 

 

Dalam ayat (1) Pasal 6 bis Konvensi Paris, ditentukan bahwa negara-negara 

peserta Konvensi Paris dapat secara ex officio (jika diperbolehkan oleh peraturan 

perundang-undangan negara mereka), atau atas permintaan yang berkepentingan 

untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan 

reproduksi, imitasi, atau terjemahan belaka yang dapat menimbulkan kekeliruan 

                                                 
24 Ibid. 
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dari suatu merek yang dianggap oleh instansi berwenang bahwa pendaftaran atau 

pemakaian merek tersebut sebagai merek terkenal di negara tersebut, serta dipakai 

untuk barang-barang yang sama/sejenis. Dalam ayat (2) Pasal 6 bis Konvensi Paris, 

ditentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan merek, 

yakni sekurang-kurangnya 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang 

bersangkutan. Kemudian, ditentukan pula bahwa negara-negara peserta konvensi 

dapat memastikan jangka waktu permohonan larangan pemakaian merek harus 

diajukan. Akan tetapi dalam ayat (3) Pasal 6 bis Konvensi Paris, ditentukan bahwa 

tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau larangan pemakaian merek 

yang telah didaftar atau dipakai dengan itikad buruk (bad faith). Ketentuan Pasal 6 

bis Konvensi Paris mengingatkan kita pada pentingnya sistem pendaftaran merek 

untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang sebenarnya, khususnya 

terkait merek-merek terkenal.25 

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris 

mencakup juga perlindungan merek terkenal terhadap tindakan-tindakan 

persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Ketentuan Pasal 10 bis Konvensi 

Paris yang menyatakan :26 

1)  The countries of the Union are bound to assure to national of such 

countries effective protection againts unfair competition.  

2)  Any act of competition contrary to honest practices in industrial or 

commercial matters constitutes an act of unfair competition.  

3)  The following in particular shall be prohibited:  

a.  all acts of such a nature as to create confusion by any means 

whatever with the establishment, the goods, or the industrial or 

commercial activities, of competitor;  

b.  false allegations in the course of trade of such a nature as to 

discredit the establishment, the goods, or the industrial or 

commercial activities, of a competitor;  

                                                 
25 Sudargo Gautama, 1993, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 148-

150 
26 Ibid. 
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c.  indication or allegations the use of which in the course of trade is 

liable to mislead the public as the nature, the manufacturing 

process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the 

quantity, of the goods.” 

 

Ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris secara khusus melarang semua 

perbuatan yang dapat menciptakan kebingungan dengan cara apapun berkenaan 

dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan 

komersial dari seorang pelaku usaha yang bersaing. Selain itu, dilarang setiap 

bentuk palsu berkenaan dengan sifat barang yang bersangkutan dimaksudkan untuk 

mendiskreditkan barang-barang dan usaha dari seorang pelaku usaha yang bersaing. 

Juga ditentang semua perbuatan-perbuatan dan indikasi-indikasi yang dapat 

mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul barang. 

Menurut Persetujuan TRIPs, daya pembeda dari sebuah merek adalah satu- 

satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan berdasarkan alasan-

alasan tidak terdapatnya daya pembeda diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian 

TRIPs. Perjanjian TRIPs mengakui dan memperbolehkan 2 (dua) metode pokok 

untuk menciptakan hak-hak atas merek, yakni pemakaian dan pendaftaran. Selain 

itu, Perjanjian TRIPs juga menentukan standar-standar minimum perlindungan 

yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota WTO di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), yakni mengenai 2 (dua) prinsip pokok antara lain : 

National Treatment dan Most-Favoured Nation Treatment. 

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs memperluas perlindungan 

yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris bagi merek terkenal. Bunyi lengkap 

ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs adalah sebagai berikut : 

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, 

to services. In determining whether a trademark is wellknown, members 
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shall take account of the knowledge in the member concerned which has 

been obtained as a result of the promotion of the trademark”. 

 

Pasal ini menetapkan kewajiban bagi negara-negara anggota untuk 

memperhatikan faktor-faktor tertentu antara lain pada saat mengevaluasi suatu 

merek apakah merek tersebut merupakan merek terkenal atau tidak. Oleh karena 

itu, negara anggota harus memperhatikan beberapa unsur kumulatif, yakni :  

a.  Pengetahuan mengenai merek itu dalam sektor yang relevan bagi masyarakat; 

dan  

b.  Pengetahuan di negara anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh 

sebagai hasil promosi dari merek yang bersangkutan.27 

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs juga mengatur mengenai 

bentuk perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang diperluas hingga 

menjangkau merek-merek terkenal yang tidak terdaftar. Sengketa merek yang 

terjadi bukan lagi terjadi antara pelaku usaha dan merek yang dimiliki oleh 

Indonesia dan didaftarkan di Indonesia, tetapi sengketa ini telah melintasi batas-

batas negara. Di samping itu, terhadap suatu produk yang mempunyai merek 

terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya perusahaan 

pesaing akan mencoba untuk membuat produk sejenis, baik dengan cara mengubah 

nama yang sedikit berbeda maupun kemasan yang tidak jauh berbeda dengan 

aslinya.  

Tindakan-tindakan peniruan dari suatu merek terkenal dapat dikategorikan 

sebagai persaingan usaha tidak sehat yang dilandasi dengan itikad tidak baik. 

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pada sebuah produk mengakibatkan 

                                                 
27 Julius Rizaldi, 2009. Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan 

Curang, PT Alumni, 2009. Bandung. Hal-8. 
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kerugian terhadap pemegang merek yang mereknya lebih dulu terdaftar. Beberapa 

faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran 

merek milik orang lain, diantaranya:28 

1.) Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek       

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

yang laris di pasaran;   

2.) Tidak mau menanggung risiko rugi dalam hal harus membuat suatu       

merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya       

sangat besar;   

3.)  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 biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi,       

serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada       

pedagang. 

 

Terkait dengan itu, terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang lazim 

dilakukan, yakni :29 

1.) Trademark Piracy (pembajakan merek); 

2.) Counterfeiting (pemalsuan); dan 

3.) Imitations of labels and packaging (peniruan label dan kemasan suatu 

      produk). 

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan 

label dan kemasan produk. Perbedaan dari keduanya, yakni pada pemalsuan merek 

label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, 

sedangkan pada peniruan merek label yang digunakan adalah miliknya sendiri 

dengan menggunakan namanya sendiri. Tindak peniruan tersebut bukan merupakan 

tuduhan kriminal, tetapi lebih merupakan bentuk pelanggaran dalam persaingan 

usaha tidak sehat. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan finansial 

                                                 
28 Dwi Agustine Kurniasih,2008. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off 

(Pemboncengan Reputasi) Bagian I, Media HKI, Desember, Hal- 2. 
29 Ibid.2 
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dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau 

menggunakan merek yang begitu mirip, sehingga dapat menyebabkan kebingungan 

di tengah masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan 

merek orang lain yang terdaftar, maka pelaku peniruan tersebut telah melakukan 

suatu pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan 

biasanya mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya. Namun, 

ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan begitu identik/serupa atau 

mirip dengan pesaingnya.  

Pelanggaran merek yang kerap terjadi dewasa ini lebih banyak berpangkal 

pada masalah itikad tidak baik yang melatarbelakangi bisnis para pelaku usaha. Jika 

masalah pemboncengan merek ini dikaitkan dengan persaingan usaha, maka 

pengaturan tentang persaingan usaha tidak terlalu efektif dalam mengatasi sengketa 

merek yang timbul akibat persaingan usaha tidak sehat, khususnya terkait merek 

terkenal.  

Terkait dengan latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian mengenai kasus pemboncengan atas merek terkenal 

“TUPPERWARE” antara DART. INDUSTRIES INC. (Amerika Serikat) melawan 

CV. CLASSIC ANUGERAH SEJATI (Bandung). Dalam perkara ini, DART. 

INDUSTRIES INC. mengajukan gugatan ganti rugi terhadap CV. CLASSIC 

ANUGERAH SEJATI berdasarkan alasan pihaknya merupakan pemilik merek 

yang sebenarnya atas merek TUPPERWARE dan telah melakukan pendaftaran 

merek di Indonesia pada tahun 1990 di bawah nomor pendaftaran 263213, 300665, 

300644, 300666, 300658, 339994, dan 339399. Dengan kata lain, DART. 

INDUSTRIES INC. memiliki hak ekslusif atas merek tersebut di wilayah 

Indonesia.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membatasi penelitian 

dengan rumusan sebagai berikut : 

1.) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum atas merek terkenal yang 

diatur dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIP’s, serta Undang-undang Merek 

terkait persaingan usaha tidak sehat di Indonesia? 

2.) Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal dikaitkan dengan 

konsep persaingan usaha tidak sehat bagi pemilik merek dan konsumen? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, adapun tujuan yang 

hendak diraih dalam sebuah pencapaian atas penulisan ini sebagai berikut : 

 1.) Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengaturan perlindungan hukum 

atas merek terkenal sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 

2.) Untuk mengetahui lebih jelas akibat hukum dari pelanggaran merek 

terkenal dikaitkan dengan konsep persaingan usaha tidak sehat bagi pemilik 

merek dan konsumen. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

1.4.1. Secara Teoritis 

 Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis dibidang Hak 

Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai merek terkenal. Selain itu, 

penulisan ini juga sebagai pembendaharaan koleksi karya ilmiah yang 
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dapat dipergunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

1.4.2. Secara Praktis 

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka 

acuan dan landasan bagi pengembangan hukum dibidang Hak Kekayaan 

Intelektual, khususnya merek terkenal, serta sebagai bahan informasi baik 

bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait dalam rangka 

penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum dibidang merek, 

sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

 Pada penulisan yang akan dibuat oleh penulis, terdapat 5 (lima) bab yang 

akan membantu penulis dan pembaca dalam memahami isi dari penulisan. 

Dimana penulis akan menguraikan secara singkat dan jelas bab demi bab guna 

memberikan gambaran yang lebih rinci terhadap arah pembahasan seperti 

dibawah ini : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Pada bab I ini, dimuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis 

dalam memilih judul tesis yang berisikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab II ini, dimuat tentang pengertian dasar, pokok-pokok 

teori yang relevan, substansi hukum dan Perundang-undangan, 
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serta pengaturan merek di Indonesia, khususnya merek terkenal 

yang diatur dalam Undang-undang Merek.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab III ini, diulas mengenai jenis penelitian, cara 

memperoleh bahan hukum, sifat analisis, serta hambatan-

hambatan dalam penulisan dan penanggulangannya. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab IV ini, dibahas kasus posisi yang diangkat oleh penulis 

berdasarkan teori dan peraturan-peraturan hukum merek. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V ini, dirumuskan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan kerangka pokok permasalahan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya.  

 


