
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama 

dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan 

berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi 

baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan 

lainnya.1  Dalam menghadapinya, Indonesia sebagai negara berkembang harus 

mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala 

perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan 

nasional dapat tercapai.2  

 Sebagai bagian dari sistem hukum, hak kekayaan intelektual sangat erat 

kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi. Adanya hak kekayaan 

intelektual merangsang peningkatan karya intelektual serta penelitian dan 

pengembangan yang mampu menghasilkan teknik dan teknologi-teknologi baru 

yang akan menggairahkan dunia usaha.3  Salah satu sisi HaKI yang tidak dapat 

dielakkan terutama dewasa ini adalah semakin eratnya kaitan dan pengaruh HaKI 

dalam perdagangan internasional. Dengan alasan apapun, pemilik HaKI telah 

semakin menyadari dan memahami tentang arti peran dan pentingnya 

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

RajaGrafindo Persada, 2007), hal 1. 
2 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003, 

(Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Asian Pacific Economic 

Cooperation, 2003), hal 2. 
3 Ibid. 
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perlindungan HaKI sebagai asset dan komiditi yang diperdagangkan. 4 

Perkembangan perdagangan global telah membuktikan bahwa hak kekayaan 

intelektual telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.  

 Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melekat pada suatu produk 

atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan 

ini sangat penting, mengingat disamping biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh 

penemu tidak sedikit, juga untuk mendorong gairah inovasi orang-orang yang 

kreatif. 5  Hak atas kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan 

perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. 

Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. Hak 

kekayaan intelektual dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana 

pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak 

tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut.6  

 Banyak hal yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, termasuk 

novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti 

keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara 

massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, 

pengetahuan teknik, karakter serta merek.  Hak atas kekayaan intelektual pada 

intinya terdiri dari beberapa jenis yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu: 

                                                         
4 Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, (Jakarta: Badan 

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 3. 
5 Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 1. 
6 Asian Law Group Pty Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 

2006), hal 3. 
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1. Hak Cipta (Copyright) 

2. Hak Milik Perindustrian (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 dari jenis hak atas kekayaan intelektual 

tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri.  

 Dibalik sistem perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual ada 

serangkaian pemikiran konsepsional yang dapat diuraikan. Pemilik hak atas 

kekayaan intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk 

memperoleh kekayaan tersebut, apabila kekayaan tersebut digunakan untuk 

keperluan komersial maka dianggap wajar bahwa pemilik HaKI tersebut 

memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut.7 Secara garis besar; 

Pertama, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan 

langsung oleh pemilik kekayaan tersebut. Dengan demikian maka pihak pemilik 

dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang 

menyangkut penggunaan kekayaan intelektual tersebut; Kedua, pemilik dapat 

menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan memperbolehkan 

                                                         
7 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hal 

32. 
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penggunaan hak atas kekayaan tersebut kepada pihak lain; Ketiga, pemilik hak 

atas kekayaan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan 

mempergunakannya.8  

 Salah satu hak yang dilindungi dalam konsep hak kekayaan intelektual 

ialah merek. Merek sejak lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang 

dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan 

untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud 

menunjukan asal-usul barang. Kesadaran akan perlindungan hak kekayaan 

intelektual khususnya merek sejalan dengan tingginya persaingan dagang antar 

individu, kelompok maupun antar negara. Masalah pelanggaran hak kekayaan 

intelektual termasuk isu yang sangat sensitif bagi negara-negara maju. Hal 

tersebut dapat dipahami karena mereka sangat menghargai kreasi dan inovasi 

suatu produk. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan 

berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang 

memadai.  

 Merek yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan 

reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar, jika orang lain menggunakan 

merek tersebut, konsumen mungkin berpikir bahwa mereka sedang membeli 

sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut, disini 

merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem 

pengaturan yang lebih memadai.9 Dalam berbagai literatur mengenai merek, baik 

itu doktrin, konvensi-konvensi internasional, maupun undang-undang merek di 

                                                         
8 Ibid. 
9 Ahmadi Miru, op.cit. 
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berbagai negara, hampir semuanya memuat pokok pengertian yang sama tentang 

merek, yang minimal mengandung dua hal pokok yaitu:10 

1. Bahwa merek merupakan suatu tanda pada barang dagang atau jasa; 

2. Untuk membedakan barang atau jasa tertentu dari barang atau jasa orang 

lain. 

 Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 1 ayat 1 

merumuskan lebih luas yakni : 

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang 

dan jasa”. 

 

 Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut 

merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk 

menggunakan sendiri atau izin kepada orang lain untuk menggunakan 

sebagaimana ia sendiri menggunakannya. 11 Fungsi suatu merek dapat dilihat dari 

3 (tiga) sudut pandangan, yaitu produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak 

produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya 

mengenai kualitas dan pemakaiannya; Dari pihak pedagang, merek digunakan 

untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan 

pemasaran; Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan 

barang yang akan dibeli.12  

                                                         
10 Pusat Pengkajian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat 

Pengkajian Hukum, 2004), hal 190. 
11 Ahmadi Miru, loc.cit, hal 12. 
12 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, 

(Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2002), hal 30-31. 
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 Berkaitan dengan hal tersebut diatas, merek juga digunakan sebagai 

simbol untuk memperluas dan mempertahankan pasaran barang dan/atau jasa. 

Oleh karena itu, pengusaha akan berusaha mencegah pihak lain untuk 

menggunakan merek mereka karena merek merupakan asset individu maupun 

perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Pengusaha akan kecewa 

dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan dan 

dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha tersebut mampu 

menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat.13 

 Merek dagang (trademark) sebagai salah satu dari hak kekayaan 

intelektual lebih dulu dikenal atau lahir daripada hak milik intelektual lainnya, 

seperti paten dan hak cipta.14 Merek dagang memiliki peran penting dalam hal 

pemasaran barang-barang yang diperdagangkan, oleh karena itu perlu adanya 

perlindungan terhadap merek tersebut. Di Indonesia, untuk mendapatkan 

perlindungan, merek harus didaftarkan. Hal ini karena Indonesia menganut sistem 

konstitutif (first to file). Jadi bagi siapa saja yang mendaftarkan merek pertama 

kali, maka dianggap sebagai pemilik merek tersebut. 

 Mengingat konsep perlindungan merek di Indonesia menganut sistem 

konstitutif atau first to file principle, maka merek yang dilindungi hukum adalah 

merek yang terdaftar di Dirjen HKI, yaitu sebagai persyaratan untuk mendapatkan 

hak eksklusif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pasal 3 Undang-

undang Merek Tahun 2001 secara jelas menentukan bahwa hak atas merek adalah 

                                                         
13 Insan Budi Maulana, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan 

Konvensi-Komvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1999), hal viii. 
14 H.D. Effendy, Perlindungan Merek, (Jakarta: Program Pascasarjana Hukum Universitas 

Indonesia, 2003), hal 1. 
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hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar 

dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk 

menggunakannya. Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk 

mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah 

perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk 

menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Tidak semua permohonan 

pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena 

permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:15 

a. Tidak dapat didaftarkan; 

b. Harus ditolak pendaftarannya; 

c. Diterima/didaftar. 

 Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang 

diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik 

adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada 

niat apa pun 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.16  Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek 

harus ditolak. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik 

pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Merek yang mempunyai persamaan 

                                                         
15 Ahmadi Miru, loc.cit, hal 13. 
16 Ibid, hal 17. 
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pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis tidak ditentukan persyaratan bahwa 

merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia, hal ini berarti walaupun 

merek terkenal tersebut belum terdaftar di Indonesia, tetap saja Direktorat 

Jenderal berhak menolak pendaftaran produk lokal serupa.17  

 Hukum ditataran global perlu melindungi pemilik merek yang akan, 

sedang, atau sudah meraih status terkenal. Tanpa perlindungan merek, buah kerja 

para pebisnis yang telah membangun citra bisnisnya dalam wujud merek mungkin 

terkaget dengan batasan, masalah atau kendala yang bakal mereka hadapi. Meraih 

predikat merek global sekaligus terkenal, tidak cukup dengan menyiasati aspek 

bisnis saja, namun aspek hukum pun harus diantisipasi agar eksistensi merek 

terkenal terlindungi. Bukan hal aneh bila bisnis yang telah berhasil dalam 

perjalanannya diberbagai negara di dunia, dihadang oleh pelaku bisnis yang 

beritikad tidak baik.  

 Sampai saat ini masih terdapat berbagai penafsiran mengenai definisi 

merek terkenal. Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai kriteria apa yang harus 

dipenuhi sebagai suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Menurut 

Perjanjian TRIPs, kriteria ketenaran pun bisa diukur dari pengetahuan masyarakat 

di sektor publik terkait, yang merupakan hasil promosi pemilik merek terkenal. Di 

Indonesia, batasan secara umum mengenai merek terkenal berpedoman pada 

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan beberapa yurisprudensi 

Mahkamah Agung. Karena ketidakjelasan kriteria merek terkenal inilah banyak 

                                                         
17 Ibid. 
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timbul sengketa mengenai merek terkenal. Sengketa merek seringkali terjadi di 

Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya sengketa merek adalah didaftarkannya 

merek-merek yang tidak sepatutnya didaftar, sebagai contoh merek tersebut sama 

atau serupa dengan merek terkenal, atau merek tersebut telah didaftar terlebih 

dahulu oleh pihak lain namun ada merek yang sama ternyata diterima juga 

pendaftarannya oleh Direktorat Merek.18 Dalam penggunaan merek harus dilihat 

itikad dari pemilik merek tersebut. Banyak sengketa merek terjadi di Indonesia 

karena adanya itikad buruk (bad faith) dari pemilik merek. Itikad buruk ini bisa 

terjadi dengan adanya pemboncengan (passing off) terhadap merek terkenal (well-

known). Sengketa ini biasanya terjadi dikalangan pemilik merek terkenal asing 

dengan pemilik merek lokal. 19 Pemakaian merek terkenal milik pihak lain dapat 

menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang, seolah-olah produk itu berasal 

dari produsen yang sama atau memiliki kaitan satu sama lain.  

 Pada dasarnya konsepsi pengaturan perlindungan bagi merek terkenal 

dibangun dari ketentuan Article 6 bis Paris Convention dan Article 16 TRIPs 

Agreement.20 Kedua ketentuan tersebut memberi justifikasi terhadap penindakan 

praktek persaingan curang yang terkait dengan pemakaian merek yang sudah 

terkenal. Tujuan pengaturan terutama untuk mewujudkan kepastian hukum dalam 

rangka mengembangkan iklim perdagangan yang jujur, tertib, dan sehat dengan 

asas neminen laedere, yaitu tidak merugikan orang lain.21 

                                                         
18 Insan Budi Maulana, Bianglala HaKI, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hal 248. 
19 Ibid. 
20 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, (Jakarta: Penaku, 

2014), hal 34. 
21 Ibid. 
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 Dalam era globalisasi, yang ditandai dengan terbukanya akses-akses pasar 

karena kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, masalah 

perlindungan bagi merek terkenal semakin kritis dipertanyakan. Para pemilik 

merek terkenal asing merasakan pentingnya ketersediaan aturan hukum yang 

lengkap, efektif dan memadai. Namun, seiring dengan kebutuhan itu, masih 

dirasakan sulitnya memberi batasan pengertian mengenai merek terkenal, baik 

secara yuridis formal maupun dalam praktek penggunaannya. 22  Yang jelas, 

kesulitan itu bukan sekedar dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi mengenai 

eksistensi merek yang dianggap terkenal tersebut. Lebih dari itu, persoalannya 

menyangkut tiadanya pedoman yang baku guna menentukan suatu merek sebagai 

merek terkenal. Tidak ada panduan teknis untuk menentukan status yang bersifat 

kualitatif.23  

 Dari uraian diatas, maka ternyata betapa pentingnya sebuah merek, tidak 

hanya bagi produsen pemilik tersebut tetapi bagi konsumen juga, disisi lain 

konsumen yang mengira bahwa produk tersebut keluaran dari merek terkenal 

tersebut dan telah rela membeli dengan harga tinggi kemudian kecewa karena 

ternyata produk yang dibelinya kualitasnya tidak seperti yang diharapkan.  

 Dalam kasus yang akan Penulis teliti adalah kasus pengusaha lokal yang 

digugat pembatalan mereknya oleh pengusaha asing yang mempunyai merek 

terkenal. Pengusaha asing bernama Pierre Cardin yang berkedudukan di 59 rue du 

Fauborg Saint-Honore, F-75008, Paris, Perancis dan menggugat pengusaha lokal 

Alexander Satryo Wibowo yang bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara 

                                                         
22 Ibid, hal 35 
23 Ibid. 
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B/10, Jakarta. Selain itu Pengusaha asing juga menggugat Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pierre Cardin 

(Penggugat) adalah nama seseorang sebagai designer asal Perancis yang sangat 

terkenal di berbagai kalangan masyarakat konsumen di berbagai negara di dunia, 

termasuk Indonesia. Selain sebagai perancang busana, kreasi perancangan mode 

Penggugat juga berkembang pada desain furniture, desain interior, desain interior 

mobil dan perhiasan, termasuk dalam produk parfum yang diluncurkan pertama 

kali pada tahum 1972 dengan merek “Pierre Cardin Por Monsieur”. Merek 

dagang dan logo Pierre Cardin digunakan sejak awal Maret tahun 1974 untuk 

melindungi beberapa jenis barang dalam kelas: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 

20, 21, 24, 25, 33. Merek dagang Pierre Cardin telah didaftarkan, diperdagangkan 

dan dipromosikan secara besar dan berkesinambungan di beberapa negara di 

seluruh dunia oleh penggugat, yakni antara lain: Afrika Union, Albania, Algeria, 

Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Aruba, Australia, Bahrain, 

Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia, British Virgin Islands, Belize, Brazil, 

Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, Congo, Curacao, 

Czech Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, Denmark, Dominican 

Republic, Dominica, Estonia, Europe Union, Ecuador, El Savador, Fiji, Finlandia, 

Perancis, Gaza, Georgia, Jerman, Yunani, Guatemala, Haiti, Hong Kong, 

Hungary, Honduras, India, Indonesia, Israel, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jersey, 

Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Korea, Laos, Lebanon, Latvia, Libya, 

Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, 

Mozambique, Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New 
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Zealand, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru, Paraguay, 

Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, Sarawak, San 

Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, 

Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika 

Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, Yaman, Zimbabwe, Zambia. Dan 

ternyata Tergugat I mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada 

pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang Pierre Cardin milik 

Penggugat. Merek dagang Pierre Cardin milik Tergugat I didaftarkan di 

Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977. Tergugat I mengajukan permohonan 

pendaftaran merek dagang Pierre Cardin juga pada kelas 3 kepada Direktorat 

Merek jelas telah dilandasi oleh itikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 4 

Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b serta Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek, mengingat: Merek kata Pierre Cardin dan Logo 

Pierre Cardin bukan kata biasa maupun logo yang umum/lazim digunakan dalam 

pergaulan/percakapan Bangsa Indonesia, adanya persamaan atau kemiripan atas 

susunan dan karakter huruf/suku kata dan bunyi pengucapannya serta 

logo/gambar pada merek dagang kata Pierre Cardin, merek dagang Pierre Cardin 

milik Tergugat I tidak pernah ada ijin atau persetujuan dari Penggugat atas 

penggunaannya tersebut. Tetapi didalam putusan Hakim mengadili bahwa 

gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena menurut Majelis Hakim 

Tergugat I  mendalilkan mempunyai itikad baik dalam setiap produk merek Pierre 

Cardin, selalu dicantumkan kata-kata “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” 

dan disertai dengan tulisan “Made in Indonesia”. Sedangkan tulisan Made in 
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Indonesia merupakan indikasi asal dan tidak dapat dijadikan pembenaran dalam 

persidangan. Dan menurut Majelis Hakim, keterkenalan merek Pierre Cardin 

bukanlah keterkenalan merek pada saat ini, Tergugat mendaftarkan mereknya 

pada tanggal 29 Juli 1977 padahal merek Pierre Cardin milik Penggugat sudah 

didaftarkan terlebih dahulu yakni pada tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara 

yang tergabung dalam Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual. Seharusnya 

dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran merek 

oleh Tergugat I haruslah ditolak karena merek dagang milik Tergugat I 

mempunyai persamaan pada keseluruhannya. Untuk itu Penulis menganggap 

perlu melakukan penelitian mengenai kasus sengketa merek Pierre Cardin. 

Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas putusan ini karena putusan 

Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mempunyai kejanggalan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka pokok 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana konsepsi pengaturan perlindungan merek terkenal menurut 

Undang-undang No. 15 Tahun 2001? 

2. Bagaimana seharusnya sikap Pengadilan dalam mengadili perkara gugatan 

pembatalan merek yang bersangkutan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Menelusuri konsepsi pengaturan perlindungan merek terkenal menurut 

Undang-undang No. 15 Tahun 2001. 
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2. Menelusuri bagaimana seharusnya sikap Pengadilan dalam mengadili perkara 

gugatan pembatalan merek yang bersangkutan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang mana sedang 

berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di 

bidang ilmu hukum, khususnya tentang hak kekayaan intelektual di bidang merek. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang kelancaran 

pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia agar tidak ada lagi sengketa tentang 

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang 

mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat pula uraian secara lebih 

mendalam mengenai pengaturan merek di Indonesia. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, objek penelitian, bahan 

hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan non-hukum yang menunjang 

pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang 

dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian berserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 

dan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi 

hukum atas masalah dalam penelitian ini.  
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