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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sejak zaman dahulu, berabad-abad sebelum Masehi manusia telah 

membuat dan memberikan tanda untuk barang-barang miliknya. Diantaranya, 

tanda untuk hewan dan bahkan manusia. Bersamaan dengan berkembangnya 

industri, meningkat pula penggunaan tanda dalam fungsinya yang modern, yaitu 

sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang 

bersangkutan.
1
 

 Sejauh ini, setiap orang atau perusahaan, akan sangat peduli akan 

pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalanakan bisnis 

dan pemasaran barang barang dan/atau jasa. Simbol-simbol ini membantu untuk 

menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa. Nama-nama dan simbol-simbol ini 

dikenal sebagai merek (trademark), nama usaha (business name), dan nama 

perusahaan (company name).
2

 Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk 

membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga sebagai aset 

perusahaan yang tidak ternilai harganya, khusunya untuk merek-merek yang 

berpredikat terkenal (well-known marks).
3

 Peranan penting merek selain 

membedakan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya juga 

untuk membangun loyalitas konsumen. Melalui merek dapat dilakukan strategi 

                                                        
1 Gunawan Suryomurcito. "Perlindungan Merek", Makalah pada Pelatihan HKI V, Kerja Sama 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS), 

Surabaya 7-26 Agustus 2000, h. 5-7 . 
2 Rahmi Jened, Hukum Merek (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi 

Ekonomi Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 3 
3 OK. Sadikin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Intellectual Property Right, Cetakan ke 

IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 359 
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pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau 

kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh 

kualitas suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai merek 

tersebut. Lebih dari itu, merek dapat membuat suatu barang menjadi mahal bukan 

karena produknya tetapi karena faktor mereknya, walaupun itu merek hanya 

sebuah tanda atau simbol yang dilekatkan pada produk dan bukan produk itu 

sendiri. 

 Tahapan suatu merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang 

dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadikan merek itu sebagai aset 

perusahaan dikenal dengan sebutan ekuitas merek.
4
 Setelah suatu perusahaan 

mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat 

konsumen, dapat menimbulkan kompetitor yang beritikad tidak baik (bad faith) 

untuk melakukan persaingan tidak sehat. 

 Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena 

melalui merek produk barang dan/atau jasa sejenis dapat dibedakan asal 

muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original.
5
  

Persaingan tidak sehat ini dapat berupa peniruan, pembajakan, bahkan mungkin 

dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan 

dagang dalam waktu yang singkat.
6
 Karena itu, perusahaan-perusahaan berupaya 

untuk melakukan pencegahan agar orang atau perusahaan lain tidak dapat 

                                                        
4 Rahmi Jened, Op.Cit., 3 
5 Sadikin, Op.Cit., 329. 
6 Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset 

Ekuitas Perilaku Merek, (Jakata: Gramedia Utama Pustaka, 2011), hlm. 22. 
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menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya.
7
 Oleh sebab itu, setiap 

pengusaha akan melakukan upaya apapun bahkan  mengajukan gugatan ke 

pengadilan untuk pembatalan pendaftaran merek yang terbukti telah meniru 

merek yang sudah digunakannya. 

 Kerugian yang dialami baik oleh pihak produsen pemlik merek, para 

konsumen dan pemerintah sebagai dampak dari persaingan tidak sehat, tentunya 

membutuhkan suatu pengaturan yang baik agar dapat memberikan perlindungan 

dan kepastian hukum dalam dunia merek. Perlindungan hukum terhadap merek 

menjadi salah satu patokan perkembangan perdagangan di suatu negara karena 

tanpa perlindungan hukum yang memadai perdagangan suatu negara tidak akan 

berkembang dengan baik.  

 Di Indonesia sekarang ini merek telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 

19 tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1997. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek ditegaskan apabila merek yang hendak didaftarkan mengandung 

unsur-unsur tertentu yang dilarang maka merek tersebut tidak dapat didaftar oleh 

Kantor Merek. Alasan ini dapat dimengerti karena perlindungan merek melalui 

sistem pendaftaran merek mempunyai tujuan tertentu, antara lain perlindungan 

bagi pelaku usaha yang menjadi pemilik merek, perlindungan konsumen, dan 

masyarakat luas melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk 

persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Apabila terdapat 

                                                        
7 Suyud Margono dan Amir Angkasa, "Komersialisasi Aset Intelektual" Aspek hukum bisnis, 

(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) hal. 147. 
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pendaftaran merek yang berlawanan dengan tujuan tersebut tentunya perlu 

dicegah. Undang-Undang Merek memperkenalkan tiga jenis merek, yaitu merek 

dagang (trade mark), merek jasa (service mark), dan merek kombinasi.
8
 Merek 

yang didaftarkan akan menimbulkan hak ekslusif, yaitu hak yang diberikan negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka 

waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada 

orang lain untuk menggunakannya. 

 Perlindungan hukum pun tidak hanya dari dalam negeri sendiri tetapi juga 

melalui perjanjian internasional mengenai HKI yang berkaitan dengan merek. 

Diantaranya; Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian WIPO (World 

Intellectual Property Organization), dan Persetujuan TRIPs (Trade Related 

Aspect of Intellectual Property Rights) sebagai bagian dari Perjanjian 

Pembentukan WTO. Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan yang memiliki peran 

yang paling penting karena diikuti oleh banyak negara peserta serta memiliki 

peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional.
9
 Secara substantif 

Persetujuan TRIPs, memberikan batasan mengenai tanda atau gabungan dari 

                                                        
8 Ahmadi Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2005). hlm. 7. 

 1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 

dengan barang-barang sejenis lainnya. 

 2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 

dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 
9 Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 6. 

Definisi dalam persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 Ayat (1) adalah: Any sign or any 

combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from 

those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, 

figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be 

eligible for registration as trademarks. Where sign are not inherently capable of distinguishing the 

relevant goods or services. Member may made registrability depend on distinctiveness acquired 

through use. Members may require, as a condition of registration, that sign be visually percetible. 
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tanda-tanda yang dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, 

khusunya kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan 

warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai 

merek dagang. Hal terpenting dalam Persetujuan TRIPs adalah penekanan 

mengenai "unsur pembeda". Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (daya 

pembeda) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. 

Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek didasarkan kepada alasan karena 

tidak adanya daya pembeda. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek 

diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

dalam Konvensi Paris.
10

 

 Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan 

dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (good faith) dari pendaftar. 

Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baik yang akan mendapat 

perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen  HKI di 

Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana 

secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang 

didaftar atas dasar itikad tidak baik.
11

 

 Dalam perspektif Undang-Undang Merek, pemohon yang beritikad baik 

adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada 

niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak 

lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau 

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. 

                                                        
10 Ibid. 
11 Ibid., hlm. 14. 
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Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak 

bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh 

itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut 

diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal 

tersebut. 

 Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebenarnya merupakan 

tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang 

sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek 

yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu 

perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan 

undang-undang. Suatu hasil karya orang lain  tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi 

terlebih dahulu harus meminta izin pemiliknya.
12

 

 Suatu merek yang dihapus karena adanya pengajuan gugatan keberatan 

oleh pihak pemilik merek karena adanya kesamaan pada merek yang digugat 

seperti contoh kasus yang diatas menjadi suatu persoalan hukum yang penting 

untuk diteliti. Oleh sebab itu, dirasa penting untuk dilakukan penelitian berkenaan 

dengan "PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN NORMA ITIKAD 

TIDAK BAIK DAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU 

KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERKENAL (STUDI KASUS 

                                                        
12 RR. Putri Ayu Priamsari, Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali), Tesis, 

Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, hal. 

125. 
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PEMBATALAN MEREK AQUALIVA DI PENGADILAN NIAGA 

JAKARTA PUSAT)". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam membuat karya ilmiah ini, rumusan masalah yang diangkat adalah: 

1.  Bagaimana penerapan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 56/Merek/2002? 

2.  Bagaimana penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

 tentang Merek yang mempunyai prinsip itikad tidak baik dalam Putusan 

 Pengadilan Niaga Nomor 56/Merek/2002? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan karya ilmiah ini 

diarahkan: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria suatu merek yang 

dikatakan terkenal dan perlindungan hukum bagi merek terkenal 

tersebut di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan prinsip persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dalam pendaftaran merek 

menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan pokok sebagai berikut: 



 8 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

untuk penelitian lebih lanjut, sekurang-kurangnya dapat berguna 

sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan yang ditinjau 

dari ketentuan perundang-undangan nasional. Perlindungan hukum 

ini akan diketahui dari pembahasan mengenai kriteria dan batasan 

merek terkenal baik yang dikaitkan dengan persamaan pada 

pokoknya. Maka dari itu, diharapkan dapat memperoleh gambaran 

jelas mengenai dasar alasan perlindungan merek terkenal bahkan 

untuk barang yang tidak sejenis atau yang tidak masuk dalam kelas 

barang yang sama. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi/masukan yang membangun guna meningkatkan wawasan 

mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal merek, 

untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara 

yang sejenis. Salah satu pihak yang dimaksudkan adalah 

pemerintah Republik Indonesia, mengingat sebagai pelindung 

utama hukum di negara Indonesia untuk menjadikan penelitian ini 

masukkan dalam memperlengkapi hukum atas penyelesaian 

perkara yang sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 1.5.1 BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang timbulnya 
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masalah, pokok permasalahan serta tujuannya, kerangka konsepsional dari istilah-

istilah yang digunakan, kegunaan teoritis dan praktik, metode penulisannya serta 

sistematikan penulisan. 

 1.5.2 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini dibahas teori mengenai landasan teori Hak 

Kekayaan Intelektual, khususnya Hukum Merek dan landasan konseptual yang 

relevan. 

 1.5.3 BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisikan ulasan mengenai metode penilitian yang 

digunakan yakni penelitian normatif, dengan jenis penilitian basic research, 

dengan tipe penelitian deskriptif analitis. 

 1.5.4 BAB IV : ANALISIS 

  Dalam bab ini akan dibahas dan di analisis substansi permasalahan 

sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah. 

 1.5.5 BAB V : KESIMPULAN 

  Bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, beserta rekomendasi yang relevan. 

 

 

 

 

 

 




