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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
I.1 Latar Belakang 

Perkembanganindustri dan perdagangan secara tidak langsung 

mengakibatkan dunia usaha menjadi arena persaingan bisnis yang ketat dan 

selektif, kemajuan dari teknologimembuat negara-negara di dunia saling 

menyatu seakan tidak ada batasnya membuat semua orang dapat dengan 

mudah bertransaksi dan berkomunikasi dengan mitranya diseluruh bagian 

dunia secara langsung dan cepat, dan dibidang perdagangan bisnis 

menyebabkan saling ketergantungan serta saling mempengaruhi satu sama 

lain. 

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian 

saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang 

masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya 

arus globalisasi baik dibidang sosial,ekonomi,budaya maupun bidang-bidang 

kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah 

menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan 

telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan 

global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang 

sehat. Oleh karena itu para pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif agar mampu bersaing. Disini merek memegang peranan yang sangat 

penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.1 

Di dalam dunia industri dan perdagangan memperlihatkan banyak sekali 

gejala persaingan tidak sehat antara para pelaku usaha, seperti perebutan pasar 

yang tidak sehat, tidak adanya rasa simpatik antara pelaku usaha satu sama 

lain, tidak memperindah nilai-nilai yang seharusnya ada didalam perdagangan. 

Perdagangan seperti ini bukan hanya merugikan pihak produsen tetapi juga 

merugikan masyarakat luas khususnya terhadap konsumen itu sendiri. 

                                                             
1 Ahmadi Miru,Hukum Merek, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005,h. 1. 
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Berbagai pemikiran atau ide-ide dari setiap orang atau sekelompok 

orang yang mengandung suatu hal yang penuh kreatifitas sebagai bentuk dari 

kemampuan intelektual manusia yang akan bermanfaat baik untuk berbagai 

aspek diperlukan perlindungan dan pengakuan, agar pemikiran-pemikiran dan 

ide-ide yang kreatif tersebut yang telah diciptakan oleh sekelompok orang 

tersebut tidak di tiru, sering juga disebut dibajak ataupun di klaim oleh pihak 

lain.Dalam hal ini maka sangat diperlukan suatu wadahuntuk menangani dan 

bertanggung jawab atas pemikiran-pemikiran atau ide-ide kreatif tersebut. 

Dalam tingkat internasional organisasi yang mewadahi bidang Hak Kekayaan 

Intelektual adalah WIPO (World Intellectual Property Organization). 

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah Hak Kebendaan, Hak atas sesuatu 

benda yang bersumber dari hasil olah pikir. Hasil dari pekerjaan rasio manusia 

yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak 

berwujud.2 

Hasil kemampuan intelektual dan teknologi disebut Hak Kekayaan 

Intelektual (selanjutnya disebut HaKI atau HKI), yang merupakan terjemahan 

dari intellectual Property Right (IPR). Digunakannya istilah HKI bagi 

terjemahan IPR karena merupakan istilah resmi dalam Undang- Undang 

Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Selain itu berdasarkan Keppres 

Nomor 144 tahun 1998, mulai januari 1999 Departemen Kehakiman 

Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merek (Ditjen HCPM) diubah menjadi 

Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Selanjutnya 

berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. 

M.03.PR-07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Penyalahgunaan 

Aparatur Negara No. 24/M.PAN/1/2000 tanggal 1 januari 2000, mengubah 

istilah Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi Hak Kekayaan Intelektual 

disingkat dengan HKI.3 

                                                             
2 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(intellectual Property Rights), Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 9. 
3“Konsepsi dan Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” <http:// diakses 

tanggal 5 Oktober 2015, pukul www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-421-bab2new>.06.35 
wib. 
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Sampai saat ini, Indonesia telah membentuk dan mengundangkan tujuh 

UU mengenai HaKI. Dari tujuh UU tersebut dapat diketahui ada tujuh macam 

HaKI yang mendapat perlindungan hukum secara normatif. 

a. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

b. UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

c. UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

d. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu 

e. UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten 

f. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek 

g. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.4 

Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah 

menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah 

menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual.Selain istilah Intellectual property, 

juga dikenal dengan istilah intangible property,creative property, dan 

incorporeal property.5 

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (8) Konvensi Pendirian WIPO yang di 

tandatangani di Stockhom pada 14 juli 1967 dan amandemennya pada 28 

september 1979, cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai 

berikut: 

“intellectual property shall include the rights relating to : 

a. Literary, artistic and scientific works, 

b. Performances of performing artists, phonograms, and 

broadcast, 

c. Invetions in all fields of humans endeavor, 

d. Scientific discoveries, 

e. Industrial designs, 

f. Trademarks, service marks, and commercial names and 

designations, protection againts unfair competition, 

                                                             
4 Adami Chazawi,Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Cetakan I, Bayu 

Media Publishing, Malang, 2007, h. 5. 
5Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah,Teori dan 

Praktiknya di Indonesia,Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung,2014, h. 15. 
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g. and all other rights resulting from intellectual activity in the 

industrial, scientific, literary or artistic fields. 

 

Cakupan Hak Kekayaan Intelektual tersebut diatas pada dasarnya dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu : 

 

a. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) 

Yang meliputi penemuan (Paten), merek dagang, desain industri, dan 

indikasi geografis. 

b. Hak Cipta (Copy Right) 

Yang mencakup karya sastra dan artistik, seperti novel; puisi ; drama; 

film; karya musik ; karya-karya artistik, seperti gambar, lukisan, foto 

dan patung-patung, serta desain arsitektur hak terkait. Dengan hak 

cipta termasuk orang-orang seniman yang tampil di pertunjukan 

mereka, produsen rekaman dalam rekaman mereka, dan orang-orang 

dari lembaga penyiaran radio dan produk televisi. 

Cakupan luasnya dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sesuatu hak milik yang 

berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun 

seni dan sastra.6 

Merek adalah salah satu bagian yang masuk kedalam Hak Kekayaan 

Intelektual yang sangat perlu diperhatikan dan dilindungi. Baik merek berupa 

barang ataupun jasa. Merek menjadi suatu tanda pembeda dari tiap produk 

yang menandakan suatu kualitas dari suatu produk. Banyak dari suatu produk 

baik barang maupun jasa yang Mereknya sudah terkenal yang membuat 

produsen lain atau pengusaha lain terpacu untuk bersaing dengan merek 

terkenal tersebut. Kekuatan suatu merek menjadi salah satu kunci sukses 

dalam memasarkan produk, karena untuk meningkatkan nilai dimata 

konsumen. Dengan itu banyak muncul persaingan tidak sehat. Maka dari itu 

betapa pentingnya sebuah merek untuk sebuah produk. 

 

                                                             
6Ibid, h. 16-17. 
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Apabila dilihat dari segi produsen atau pengusaha merek sebagai suatu 

jaminan dari hasil produksinya,khususnya dari segi kualitas yang 

membedakan dengan produk lain, untuk mudah dikenal di dalam pasar. Bila 

dari segi konsumen atau pengguna jasa atau barang merek sebagai tanda 

pengenal oleh konsumen, juga agar memudahkan konsumen untuk 

membedakan produk satu dengan produk lainnya. Maka dari itu suatu produk 

wajib untuk memiliki Merek. Apabila suatu produk baik barang maupun jasa 

tidak memiliki Merek, maka sulit untuk konsumen mengetahui, disitulah letak 

kerugiannya.Bagi Merek yang sudah terkenal karena kualitas,mutu dan 

harganya biasanya sering kali ditiru oleh produsen lain. Perlindungan bagi 

Merek secara khusus sangat diperlukan karena sebagai tanda pengenal,tanda 

pembeda untuk suatu produk yang membedakan dengan produk lainnya. 

Merek merupakan tanda yang berupa gambar,nama, kata, huruf-huruf, 

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

yangmemilki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa.7 

Merek dibedakan menjadi dua macam yakni  merek dagang dan merek 

jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan didalam barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang bersama sama atau badan 

hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan 

merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

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

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.8 

Menurut Prof. Molengraaf Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah, 

apa yg harus di perhatikan pada sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan 

asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan 

barang-barang sejenis yang dibuat,dan diperdagangkan oleh orang atau, 

perusahaan lain. Dari pengertian seperti diatas terlihat pada mulanya merek 

hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan merek Jasa barulah diakui 

                                                             
7Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 angka 1. 
8“Membuat Sebuah Merek Pengantar Untuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah”<http: 

//www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/, diakses tanggal 19 Oktober 2015, 
Pukul 17.29 wib. 
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Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Di Inggris pun Merek Jasa 

baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek 

barang setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada Oktober 1986.9 

Di tengah  masyarakat banyak sekali timbul kasus merek yang beranak 

pinak,banyak terjadinya merek yang dijiplak atau dicontek. Begitu banyak 

produk yang cepat laku karena menumpang dari merek yang sudah terkenal 

sebelumnya. Merek yang sudah terkenal sebelumnnya biasanya dijiplak baik 

dari bentuk, warna,ukuran, design, penyebutan yang hampir mirip 

kedengarannya, gambar dan banyak hal-hal lainnya. 

Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang merek, tetapi 

dari segi penegakkan dan pelaksanaanya yang terdapat dilapangan pasti tidak 

lepas dari sebuah persengketaan. 

Sangat diperlukannya perlindungan hukum terhadap merek karena 

merek memiliki nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan 

kualitas suatu barang atau jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan 

dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa yg serupa milik orang lain. 

Di dalam skripsi ini penulis hendak meneliti proses penyelesaian 

sengketa tentang merek dagang kopitiam yang merupakan generic name atau 

kepemilikan umum. Merek “Kopitiam” yang dimiliki oleh Abdul Alek 

Soelystio yang melakukan pembatalan merek terhadap pelaku usaha yang 

memakai kata “kopitiam”.Kopitiam adalah kedai kopi dan sarapan tradisional 

di Malaysia dan Singapura. Istilah kopitiam adalah gabungan dari dua kata 

“Kopi” yang berasal dari bahasa melayu dan “tiam” yang berasal dari bahasa 

Hokkien yang artinya kedai. Sehingga istilah Kopitiam telah umum digunakan 

yang menunjukkan suatu kedai di Malaysia dan Singapura, begitu juga di 

beberapa kota di Indonesia seperti di Batam dan Medan. 

Selaku pelaku usaha warung kopi seharusnya tidak boleh menggunakan 

kata-kata yang bersifat umum atau generic name. Karena telah melanggar 

pasal 5 Undang-Undang Merek. Namun putusan Mahkamah Agung 

putusanno.118PK/pdt.Sus.HKI/2014 tetap memperbolehkan penggunaan kata 

“kopitiam” sebagai merek terdaftar yang dapat diklaim oleh individu. 

                                                             
9Adami Chazawi, Op.Cit., h.222. 
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Berdasarkan pertimbangan hal-hal  diatas penulis tertarik  untuk  

menelititentang penyelesaian sengketa kopitiam dalam skripsi dengan judul “ 

Penyelesaian Sengketa Gugatan Merek Dagang Yang Menggunakan Istilah 

Kepemilikan Umum(Studi Kasus Putusan No. 118PK/Pdt.Sus.HKI/2014). 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penulisanini yaitu : 

a. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pelanggaran merek dagang 

“Kopitiam” terkait putusan No. 118PK/Pdt.Sus.HKI/2014? 

b. Apa batasan kepemilikan umum dalam merek dagang? 

I.3 Ruang Lingkup Penulisan 

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian 

akan dibatasi pada proses penyelesaian sengketa terhadap merek di Indonesia 

serta membahas mengenai batasankepemilikan umum di dalam merek dagang. 

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1 Tujuan  

a. Untuk mengetahui prosespenyelesaian sengketa merek di Indonesia 

khususnya pada putusan no.118PK/pdt.Sus.HKI/2014. 

b. Untuk mengetahui batasan kepemilikan umum di dalam Merek 

dagang. 

I.4.2 Manfaat  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun   praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya. 

a. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah 

dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang 

Hak Kekayaan Intelektual, khususnya berkaitan dengan penyelesaian 

sengketa merek dagang di Indonesia. 

b. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jendral Hak Kekayaan 
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Intelektual dan Peradilan Niaga khususnya dalam hal penyelesaian 

sengketa merek. 

 

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teori  

 

Teori Perlindungan Hukum 

 

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori 

hukum sebagai landasannya, tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk 

menjelaskan tentang nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya. Oleh 

karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori teori hukum dan pendapat para 

ahli hukum. yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri. 

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat 

penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum 

yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, 

yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis 

maupun lemah dari aspek yuridis. 

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris, yaitu legal 

protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie 

van de wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan 

theorie der rechtliche schutz. 

Secara gramatikal, perlindungan adalah: 

a. Tempat berlindung; atau 

b. Hal (perbuatan) memperlindungi. 

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. 

Arti berlindung, meliputi: (a) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (b) 

bersembunyi, atau (c) minta pertolongan. Sementara itu pengertian 

melindungi, meliputi: (a) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (b) , 
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menjaga, merawat atau memelihara, (c) menyelamatkan atau memberikan 3 

pertolongan.10 

Satijipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah : 

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau (HAM) 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.11 

Maria Theresia Geme mengartikan perlindngan hukum adalah : 

Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan 

(memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk 

memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok 

orang.12 

Teori Penyelesaian Sengketa 

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk 

mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti 

semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat 

mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum 

antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori 

penyelesaian sengketa. 

Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa 

inggris, yaitu dispute settlement of theory, bahasa Belandanya, yaitu theorie 

van de besclechting van geschillen, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut 

dengan theorie der streitbeilegung. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam 

penyelesaian sengketa, yaitu : 

a. teori; 

b. penyelesaian; dan 

c. sengketa. 

                                                             
10Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 259. 
11Ibid., h. 262. 
12Ibid.  
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Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaiakan. 

Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan 

atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau 

pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi. Istilah sengketa 

berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu dispute. Sedangkan dalam bahasa 

Belanda disebut dengan istilah geding atau proces. Sementara itu, penggunaan 

istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada 

ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan 

istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli. Richard 

L. Abel menggunakan istilah sengketa, sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey 

Z. Rubin, serta Nader dan Todd menggunakan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. 

Rubin mengemukakan pengertian sengketa. Sengketa berarti: 

‘persepsi mengenai perbedaan kepentingsn (perceived divergence of 

interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang 

bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)’ 

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa dari perbedaan 

kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Yang diartikan 

dengan perbedaan kepentingan adalah berlainanya keperluan atau kebutuhan 

dari masing-masing pihak. Richard L. Abel mengartikan sengketa (dispute) : 

‘pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent 

claim) terhadap seusatu yang bernilai.’ 

Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau 

ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang 

bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga 

uang.Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai : 

Keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan 

pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. 

Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik 

itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui 

tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.13 

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi: 

                                                             
13Ibid., h. 136. 
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a. jenis-jenis sengketa; 

b. faktor penyebab timbulnya sengketa; dan 

c. strategi di dalam penyelesaian sengketa.14 

 

Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-

raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik 

norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Kepastian 

hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, 

konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi 

oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.15 

 Dalam penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat 

didtetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Dengan 

kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus 

ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya 

nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum 

sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum.16 

 Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian 

kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian 

hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak 

kepastian hukum dalam masyarakat adalah humum yang berguna. 
                                                             

14Ibid., h. 137. 
15Jarot Widya Muliawan, Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan 

P3MB,Pustaka Mada, Yogyakarta, 2008, h. 17 di kutip dari L.j. Van Apledon. 2004. 
Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXX. Jakarta. Pradnya Paramita, h.11 

16Ibid. 
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Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, 

yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan 

kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-

banyaknya dalam Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut 

terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang- undang 

berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat 

berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) 

dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang 

dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.17 

 

I.5.2 Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual adalah pedoman dari definisi-definisi operasional 

di dalam judul penulis, adapun pengertiannya sebagai berikut: 

a. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak khusus yang dimiliki oleh 

manusia atas buah pemikirannya.18 

b. Merek adalah tanda berupa gambar,nama,kata,huruf-huruf,angka-

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

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang 

dan atau jasa.19 

c. 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 sejenis lainnya.20 

d. Sengketa adalahsegala sesuatu yang menyebabkan perbedaan 

pendapat, pertikaian, atau perbantahan.21 

e. Generic namemerupakan istilah yang menggambarkan sesuatu 

secara umum tanpa perlu menunjukkan sumber atau penciptanya. 

                                                             
17Ibid., h. 147. 
18Ranti Fauzia Mayana, Perlindungan Design Industri Di Indonesia Dalam Era 
Peradagangan Bebas, Cetakan I, Grasindo, Jakarta, h. 11. 
 
19 Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 angka 1. 
20Ibid., Pasal 1 angka 2. 
21Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit 

Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.643. 
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Setiap orang dapat menggunakan istilah tersebut,karena istilah 

tersebut menjadi milik bersama.22 

 

I.6 Metode Penelitian 

I.6.1 Pendekatan Masalah 

Metode Penelitan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

Skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian 

hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum 

yang terdapat dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. 

Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan 

dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan perundang-undangan lainnnya yang 

berkaitan dengan penilitian. Bahan-bahan hukum sekunder ialah literatur 

literatur, karya-karya ilmiah hukum dan referensi lainnya. 

I.6.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis terbagi menjadi 3 golongan, terdiri dari : 

a. Sumber Bahan Hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum seperti 

perundang-undangan, catatan, dan putusan yang terkait tentang 

Merek. Peraturan perundang-undangan yang menjadi kajian adalah 

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Putusan 

MahkamahAgung No. 118PK/pdt.Sus.HKI/2014. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan Undang-Undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

seterusnya.23 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier 

                                                             
22 Henry Campbell black, Black’s Law Dictionary, Universitas Michigan, Edisi 7 

berilustrasi Cetak ulang, West Group, 1999. 
23Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan VIII,  

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 13. 
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Bahan hukum tersier,yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; 

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan 

seterusnya.24 

 

I.6.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-Undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa merek dagang dengan melihat dari Undang-undang 

nomor 15 tahun 2015 tentang Merek , peraturanWorld Intellectual Property 

Rights(WIPO) danParis Convention. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I             PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini penulis menguraikan mengenai latar 

belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, 

tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN 

SENGKETA MEREK DAN KEPEMILIKAN UMUM 

Pada bab II ini memuat pengertian Merek, jenis Merek, 

sejarah pengaturan merek di Indonesia, kegunaan merek, 

tata cara pendaftaran merek, pemeriksaan pendaftaran 

merek, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, 

pengalihan hak atas merek, pasal-pasal yang dilanggar, 

pelanggaran atas peniruan dan penyelesaian sengketa 

merek, merek menjadi istilah umum, pengertian generic 

mark dan regulasi generic mark 

                                                             
24Ibid.  
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BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG 

ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus 

Putusan MA No. 118PK/Pdt.Sus.HKI/2014) 

Pada bab III berisikan tentang kasus posisi dan analisa 

kasus penyelesaian gugatan sengketa merek dagang 

berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung yang 

menangani kasus tersebut. 

 

BAB IV      ANALISA KASUS PENYELESAIAN SENGKETA 

MEREK DAGANG TERKAIT KEPEMILIKAN 

UMUM 

Dalam bab IV ini memuat tentang penyelesaian 

sengketaMerek dagang serta batasan kepemilikan umum / 

generic name yang terdapat didalam Undang-Undang No. 

15 Tahun 2001 tentang Merek. 

 

 BAB V  PENUTUP 

Dalam bab V ini penulis akan menyampaikan kesimpulan 

dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian 

serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi 

permasalahan yang dibahas. 
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