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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum bagi Hak atas Kekayaan 

Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) khususnya hak atas merek semakin 

berkembang pesat seiring dengan adanya meningkatnya tindakan plagiat atau 

peniruan dari  orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum atas 

HKI semakin dirasakan penting ketika dunia perdagangan semakin maju, 

berkembangnya alat transportasi, serta didukung oleh luasnya wilayah pemasaran. 

Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek untuk mencegah gugatan atau 

tuntutan dan bertindak sebagai pembeda antara barang-barang dari satu produsen 

dengan barang-barang produsen lainnya
1
. Atau disisi lain produsen-produsen 

pemilik merek juga melindungi masyarakat pemakai merek dari pesaing-pesaing 

(kompetitors) curang pemalsu merek
2
  

Perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam Reglement 

IndustrieeLe Eigondom Kolonien 1912 (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 

tahun 1912), stb 1912 Nomor 545 yang berlaku sejak tahun 1913
3
 yang kemudian 

diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang 

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-undang Merek 

1961)
4
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1997 terakhir ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.  Adapun 

pertimbangan lainnya Undang-Undang Merek ini adalah untuk melindungi 

konsumen dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah 

dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu Undang-

Undang Merek juga bermaksud melindungi penggunaan  kepemilikan merek 

pertama
5
 

                                                 
1
 Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan 

Amerika Serikat) (Jakarta : UI-Press, 2003) hal.  19. 
2
 Ibid,  hal. 19   

3
 Ibid,  hal. 3  

4
 Usman Rahmadi, “Hukum Hak atas Kekayaan Intelektua”l Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, (Bandung : PT. Alumni,  2003) hal. 306. 
5
  Ibid, hal. 306 
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Penegakan hukum di bidang merek di Indonesia semakin hari semakin 

memburuk. Hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2001 dan  pada tahun 2002, 

International  Intellectual Property Alliance telah merekomendasikan kepada 

Departemen Perdagangan Amerika  Serikat dan World Intellectual Property 

Organization agar Indonesia untuk kasus-kasus pelanggaran HKI tetap dimasukan 

ke peringkat Priority Watch List.
 6

.   United States Trade Representatif (USTR) 

setuju atas usul tersebut, dengan merujuk pada pengumuman spesial 301 tanggal 20 

April 2001, yang menyatakan bahwa tingkat pembajakan di pasar Indonesia yang 

begitu luas dan tertinggi di dunia terhadap hak cipta dan barang-barang merek 
7
 

Demikian halnya pada tahun 2003, mantan Ditjen HKI Prof. Abdul Bari 

Azed menyatakan kepada Wartawan WIPO Asia Pacific Regional Symposium on 

the Protection and Enforcement of Copyright and Related Rights di Jakarta, bahwa 

saat ini Indonesia masih masuk kategory Priority Watch List Amerika Serikat, 

karena lemahnya penegakan hukum di bidang HKI termasuk merek,
8
   

Perlindungan yang diberikan oleh UU Merek terhadap merek terkenal 

merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan 

image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan 

produk-produknya  secara langsung
9
 

Pengaturan tentang merek dagang atau jasa di Indonesia telah diperkenalkan 

pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 pada huruf  b 

konsideran yang menyebutkan bahwa merek sebagai salah satu wujud karya 

intelektual memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan 

barang atau jasa. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa bukan hanya barang 

yang dapat diperdagangkan sebagai obyek perdagangan, tetapi juga jasa (service).  

Oleh karena jasa dapat diperdagangkan dalam persaingan pasar bebas, sudah 

sewajarnya diberikan perlindungan kepada pemiliknya sebagaimana perlindungan 

yang diberikan kepada pemilik barang melalui sarana merek. 

                                                 
6
  Hendra Tanu Atmadja, Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, (Jakarta : Hatta International, 

2004), hal. 10. 
7
  Ibid, hal. 10. 

8
  Effendi Hasibuan, Ibid,  hal. 13.  

9
 Lindsey, Tim, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung : Alumni, 2004)  hal. 151. 
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Perlindungan hukum terhadap merek dagang atau jasa yang telah mendaftar 

pertama, diberikan untuk mengatasi perilaku kompetitors yang ingin melakukan 

peniruan merek dagang atau jasa untuk kepentingan usahanya.  Adanya peniruan 

merek yang dilakukan  oleh komptetitor, menyebabkan terjadinya persaingan yang 

tidak sehat dan merugikan pemegang merek terdaftar. Bentuk persaingan tidak 

sehat atau perilaku bisnis buruk jelas tidak dapat dibenarkan dalam Undang-Undang 

Merek,  karena dapat  menjadikan pemakai merek yang dikenalnya selama ini  

bagus tidak lagi menggunakan merek atau jasa pemilik merek dagang yang telah 

terkenal.  Pesaing yang membonceng ketenaran merek dagang atau jasa yang telah 

terkenal, lebih mudah mengecohkan para pengguna merek dagang atau jasa yang 

terkenal. Oleh karena itu, merek dagang atau jasa yang dipergunakan dalam bisnis 

perlu  mendapat perlindungan hukum. 

Merek sangat penting dalam dunia periklanan atau pemasaran, karena 

publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa 

dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kenyataan yang sangat 

berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai 

dibanding dengan aset riil perusahaan
10

 

Merek juga berguna untuk para konsumen, Pesaing membeli produk 

tertentu (yang dilihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut 

berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek 

tersebut
11

, jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para 

konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas 

yang lebih rendah   

Merek tidak hanya sekedar identifikasi atau lambang pemilik bisnis itu 

semata, melainkan juga sekaligus sebagai strategi bisnis pemilik bisnis tersebut. 

Strategi itu digunakan untuk menimbulkan kesan atau citra khas terhadap bisnis 

tersebut dari para konsumen atau pemakai barang atau jasa itu. Oleh sebab itu, 

dalam memilih simbol sebagai merek suatu bisnis yang bergerak di bidang dagang 

atau jasa perlu dipikirkan secara cermat. 

                                                 
10

   Ibid, hal. 131 
11

   Ibid, hal. 132 
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Untuk membangun citra yang baik terhadap dagang atau jasa dengan 

menggunakan merek dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang 

lama, sehingga diperlukan perlindungan hukum agar tidak dapat disalah gunakan 

oleh para kompetitor yang sekedar membonceng ketenaran merek dagang atau jasa 

yang telah dibangun lebih awal. Selain itu perlindungan hukum diberikan tidak 

hanya terhadap pemilik merek sendiri, tetapi juga untuk para klien, nasabah atau 

konsumen pemakai barang dan jasa agar tetap memperoleh pelayanan yang tepat 

dengan apa yang didapat semula. 

Alasan-alasan di atas memberikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai kasus pelanggaran merek dagang terdaftar yang terjadi di 

Jakarta. Kasus pelanggaran merek tersebut disebabkan karena adanya merek-merek 

tertentu yang telah ditiru oleh pihak-pihak  tertentu yang tidak mempunyai itikad 

baik, karena merek itu sama atau serupa dengan merek milik orang lain yang telah 

didaftarkan sehingga dalam merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 

dan mempunyai persamaan bunyi dalam pengucapannya. Padahal dalam 

eksistensinya merek-merek ini bukan didasarkan adanya saling persetujuan di 

antara pemilik merek . 

Dalam kasus sengketa merek yang akan penulis teliti adalah kasus 

pelanggaran merek dagang yang disengketakan oleh Phiko Leo Putra,  selaku 

penggugat hak atas merek dagang “Kopitiam” melawan Abdul Alek Soelystio 

selaku tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia C.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual C.q. 

Direktorat Merek sebagai turut tergugat.  

 

I.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan  

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas 

merek apabila terjadi pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 ? 

b. Apakah dasar hukum dalam menentukan ada tidaknya persamaan pada 

pokoknya merek Kopitiam yang dipasarkan pihak lain ? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang diberikan bagi pemegang hak 

atas merek terdaftar apabila terjadi pelanggaran merek menurut Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

a. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang 

akan mendaftarkan merek apabila merek tertentu memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. 

b. Penelitian ini pun berguna sebagai bahan yang memberikan pemahaman atas 

perlindungan merek terkait dengan hak prioritas pemegang merek yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 

 

I.5 Kerangka Teori  dan Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teori 

Merek atau merek dagang (trademark) sebagai hak milik intelektual 

mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya, di samping nilai ekonomi tinggi yang 

terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu menjadi terkenal. 

Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati 

hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh 

keintelektualannya.
12 

Thomas Aquinas selaku salah satu pelopor hukum alam mengatakan bahwa 

hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu, hanya diperuntukan bagi 

makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. 

Artinya, hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum 

                                                 
12

 Hendra Tanu Atmadja, Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, (Jakarta : Hatta 

Internasional, 2004) 
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abadi.
13

 Selanjutnya Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh 

pemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam 

kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya 

hak milik pribadi mempunyai fungsi sosial.
14 

John Locke, seorang filsuf lnggris terkemuka abad ke-18 mengatakan bahwa 

hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seorang pencipta, hukum alam 

meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikonstribusikan 

kepada masyarakat.
15

 Kemudian Locke menyatakan bahwa hak atas milik pribadi 

bermula dari kerja manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini 

demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang 

lain.
16 

Locke memberikan solusi terhadap masalah hak-hak umum pemberian 

Tuhan dan pengambilan hak milik pribadi dimulai dengan asumsi bahwa. "every 

Adan has a Properly in his own Person ". Asumsi ini mengantar Locke kepada 

suatu pemikiran, bahwa kerja individu juga menjadi milik individu itu sendiri. 

Untuk kebanyakan orang teori hukum alam hanya semata-mata sebagai titik 

awal dan merupakan justifikasi terbatas untuk hukum merek. Sebagai alternatif bagi 

proposisi terhadap hukum alam orang harus bergantung pada justifikasi ulitarian 

dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud,
17

 termasuk hak 

kekayaan yang tersembunyi dalam hak eksklusif atas merek. Berdasarkan prinsip-

prinsip ekonomi, pendekatan ulitarian membela undang-undang merek sebagai 

suatu sistem insentif bagi pemilik dan pencipta merek. 

Selain teori hukum alam dan teori utilitarian, maka ada tiga teori lainnya 

yang juga mempengaruhi perkembangan hukum merek. Pertama, dikaitkan dengan 

                                                 
13

 John Arthur dan William H. Show, ed. Reading in the Philosophy of Law, Second Hditiou, New 

Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993), hal. 73. Lihat juga Thomas Aquinas, Summa Theulogiae, 

London : Blackfriars, 1966), dalam Sonny Keraf. Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, 

(Yogyakana : Kanisius, 1997), hal. 22. 
14

 W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum - Telaah Kritis Atas Teori - Teori terjemahan Edisi 

Indonesia), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal. 64. 
15

 Craig Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, Copyright Law Casebook Series, 

Fourth Edition, (New York ; Matthew Bender & Company Incorporated, 1998), hal. 56. 
16

 John Locke, Summa Theologiae, (London : Blackfriars. 1966), dalam: Sonny Keraf. Hukum 

Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), hal 77. 
17

 Peter Drahos, A   Philosopy of Intellectual Property - Docke  Labour and the Intellectual 

Commons, (England: Dartmouth Publishing Company Limited  1996), hal.44. 
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sejarah perkembangan merek, terdapat tiga teori yang menggambarkan jangkauan 

teritorial perlindungan merek, yang dikenal sebagai teori "the zone of actual market 

penetration", teori "the zone of reputation, dan teori "the zone of natural expan-

sion".
18

 Teori "the zone of actual market penetration" antara lain menyatakan 

bahwa penetrasi pasar merupakan wilayah geografis, di mana pemakai atau 

konsumen memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dari hasil penjualan yang 

cukup untuk membedakan persamaan yang membingungkan (likelihood of 

confusion) antara produksi asli dan produksi palsu. Sedangkan teori "the zone of 

reputation " antara lain menyatakan bahwa wilayah reputasi merupakan wilayah 

geografis, di mana merek-merek terkenal dan termashur diperkenalkan melalui 

advertensi/iklan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Dalam pada itu, teori "the 

zone of natural expansion" antara lain menyatakan bahwa wilayah ekspansi alamiah 

merupakan wilayah geografis, di mana pengadilan-pengadilan memberikan 

perlindungan merek dalam arti mendorong pertumbuhan bisnis dan kelanjutan 

ekspansinya. 

Kedua, yang dikaitkan dengan jaminan perlindungan merek dan barang 

produksinya, Robert S. Smith mengemukakan suatu teori dengan menyatakan 

bahwa suatu merek menyajikan fungsi perlindungan sebagai investasi dari pemilik 

merek dengan itikad baik, dan melayani konsumen dengan suatu tanda yang mudah 

dari sumber dan kualitas barang produksi dari label merek itu. Selain dari itu, 

jaminan keaslian barang-barang produksi dari pemilik merek yang beritikad baik, 

merupakan suatu promosi untuk menghilangkan keraguan dari konsumen.
19

 Dengan 

demikian perlindungan merek menjadi fungsi utama dan sekaligus melindungi 

konsumen membeli barang palsu. 

Sementara itu, William Jay Gross dan menyatakan bahwa, basis dari suatu 

merek mempunyai fungsi untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan dan 

konsumen. Keuntungan perusahaan diperoleh dari keunggulan kompetisi dan 

meningkatkan keuntungan berdasarkan investasi merek yang diciptakan. Bersamaan 

                                                 
18

 William Jay Gross, The Territorial Scope of Trademark Rights, Journal, University of Miami 

Law Review, Volume 44, 1990, hal. 178. 
19

 Robert S. Smith, The Unresolved Tension Ekt'veen Trademark Protection and Free Movement 

of Goods in the European Community, Duke Journal of Comparative & International Law Volume 3, 

No. 1, 1992, hal. 112. 
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dengan itu, keuntungan konsumen diperoleh dari hasil merek yang 

menginformasikan produksi dan dukungan perusahaan yang memproduksi barang-

barang berkualitas.  Untuk itu hukum merek memberikan perlindungan kepada 

konsumen dan perusahaan terhadap pemalsuan merek.
20 

Mengacu pada analisis tersebut di atas, James E. Inman menegaskan 

pemakaian merek atas barang-barang produksi bertujuan untuk melindungi 

masyarakat konsumen dari bujukan yang dilakukan pesaing atau pemalsu merek. 

Produsen barang memakai simbol merek dalam rangka promosi untuk memperoleh 

simpati konsumen karena loyalitas konsumen terhadap suatu simbol merek 

merupakan bagian dari itikad baik bisnis.
21 

Ketiga, dikaitkan dengan bisnis dan persaingan pasar di mana fungsi utama 

dari suatu merek adalah untuk menunjukkan sumber asalnya atau keaslian dari 

barang-barang yang menunjuk produsennya. Tujuan dari adanya merek tersebut 

adalah untuk mencegah gugatan atau tuntutan dan bertindak sebagai pembeda 

antara barang-barang dari satu produsen dengan barang-barang produsen lainnya. 

Selain itu produsen-produsen pemilik merek-merek juga melindungi masyarakat 

pemakai merek dari pesaing-pesaing (competitors) curang pemalsu merek.
22 

Pada dasarnya pemilik merek memakai mereknya untuk mengidentifikasi 

produksinya dalam hal untuk membedakan persaingan barang-barang. Di samping 

itu memberikan jaminan terhadap pasar, menciptakan wilayah dimana pemilik 

merek mempunyai posisi yang kuat terhadap pesaing (konkuren) di wilayah 

perdagangan yang sama. Kesuksesan yang terbaik adalah dengan cara merebut dan 

memasuki posisi pasar berdasarkan kejelian mata terhadap kesan suatu merek dari 

masyarakat pembeli. Hal ini merupakan syarat dari fungsi mengidentifikasi merek 

dan dapat dibagi dalam tiga sub fungsi yaitu, mengidentifikasi pelayanan untuk 

menunjukkan keaslian barang-barang yang diperdagangkan (originfunction); 

mengidentifikasi pelayanan terhadap jaminan keaslian kualitas dari barang-barang 

                                                 
20

 William Jay Gross, Op.Cit., hal. 1075.  
21

 James E. Inman, Gray Marketing of Imported Trademarked Goods: Tariff and Trademark 

Issues, American Business Law Journal, Volume 3 1, Number 1, May 1993, hal. 82. 
22

 James E. Inman, Ibid., hal. 82 
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(guarantee function) dan mengidentifikasi pelayanan untuk mengiklankan produksi 

(publicity function).
23 

Merek-merek dagang (trademarks) memenuhi berbagai sasaran di dunia 

pasar (perdagangan) antara lain merek-merek tersebut menyakinkan para konsumen 

untuk cepat dan mudah mengidentifikasi barang-barang yang mereka inginkan 

untuk dibeli. Kemudahan mengidentifikasi barang-barang yang diinginkan akan 

menghemat waktu dan uang konsumen dan akan menciptakan suatu persaingan 

pasar bebas. Ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa merek-merek 

dagang adalah "inti dari suatu kompetisi" ("the essence of competition"), untuk 

menyakinkan konsumen membedakan produksi yang satu dengan produksi lainnya 

dan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh 

keuntungan karena reputasi yang baik.
24 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, 

aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori
12

  Fungsi teori 

dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan 

serta menjelaskan gejala yang diamati
13

 Karena Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif, kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya 

penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap 

merek terdaftar secara yuridis, artinya memahami obyek penelitian sebagai hukum 

yakni sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum sebagai yang ditentukan 

dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pengadilan
14

 yang berkaitan 

dengan perlindungan merek. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka 

pemikiran atau butir-butir pendapat, teori disertasi dari para penulis ilmu hukum di 

bidang perlindungan merek yang menjadi  bahan perbandingan, pegangan teoritis, 

                                                 
23

 David C. Wilkinson, The Community Trade Mark Regulation and Its Role in European 

Economics Integration, Journal. The Trademark Reporter, Volume 80, March April, 1990,.hal. 109 
24

 Robyn Ice Sosebee. Elite Personnel, Inc. v. Hlite Personnel Services, Inc. : Issues of 

Registration and Suggestion in Trademark Law", Journal, Georgia Slate University Law- Review, 

Volume 7, Number 2, Spring 1991, hal. 552-553. 
12

 Tan Kamelo,  dalam  disertasinya  Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang 

Didambakan) (Bandung : PT. Alumni, 2004)  hal. 16. 
13

   Ibid, hal. 17 
14

   Ibid , hal. 17 
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yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal 

bagi penulisan tesis ini
15

. 

Teori yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah teori Robert S. 

Smith dalam buku Effendi Hasibuan, mengemukakan bahwa suatu merek 

menyajikan fungsi perlindungan sebagai investasi dari pemilik merek dengan itikad 

baik, dan melayani konsumen dengan suatu tanda yang mudah dari sumber dan 

kualitas barang produksi dari lebel merek itu. Selain itu jaminan keaslian barang-

barang produksi dari pemilik merek yang baik, merupakan suatu promosi untuk 

menghilangkan keraguan dari konsumen 
16

  

Berdasarkan  Pasal 33 ayat (4) perubahan keempat  Undang-undang Dasar 

1945 menyebutkan  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas 

demokrasi ekonomi  dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 
17

 

Untuk menjaga kesinambungan kemajuan ekonomi nasional dalam era 

perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah 

diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam 

menjaga persaingan usaha yang sehat
18

 

Pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan 

bidang ekonomi pada khususnya, Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, 

dan jasa
19

  Dengan demikian, perlindungan merek menjadi fungsi utama dan 

sekaligus melindungi konsumen membeli barang palsu
20

  

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi 

suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda 

akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian  (individually) reputasi barang dan 

jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.
21

    

                                                 
15

   Ibid , hal. 18 
16

  Hasibuan, Loq.cit, hal. 18  
17

 Marsono, Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya 1999-

2002, (Jakarta : CV, Eko Jaya,  2002)  hal. 57 
18

   Konsideran Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 huruf a. 
19

   Rahmadi, Ibid,  hal 307 
20

   Hasibuan, Ibid, hal. 18. 
21

  Insan Budi Maulana, dkk, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Studi Hukum UII 

Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, hal. 91. 
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Untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu 

menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk  tentu tidak mudah dan 

memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.
22

   

Perlindungan hukum atas merek diberikan bukan karena telah diciptakannya 

suatu merek oleh seseorang, melainkan atas dasar bahwa dengan merek tersebut 

terkandung kualitas atau reputasi barang atau jasa dalam menyandang kualitas 

produk barang yang telah dihasilkan seseorang dengan upaya  jerih payah dan 

pengabdian dengan biaya yang tidak kecil.  

Perlindungan hukum terhadap hak atas merek dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu :  

a. Perlindungan hukum secara preventif ;   

b. Perlindungan hukum secara represif
23

 

Perlindungan hukum secara preventif, merupakan perlindungan hukum yang 

diperoleh oleh pemilik merek jika merek tersebut sudah didaftarkan. Pendaftaran 

yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan 

pembenaran atas merek seseorang, yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.  

Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum atas merek karena adanya keharusan 

pendaftaran yang disebut sistem konstitutif (first to file system) Menurut sistem ini, 

hak atas merek seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang 

apabila telah didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan, dengan 

demikian tidak ada perlindungan hukum. 

Selain sistem konstitutif perlindungan hukum hanya diberikan kepada 

pemilik merek yang beritikad baik, yaitu yang benar atas namanya mendaftarkan 

merek yang bersangkutan, memiliki daya pembeda yang cukup, tidak bertentangan 

dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan belum pernah didaftarkan oleh pihak 

lain baik persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek orang 

lain. Hal ini disebutkan pula dalam Pasal 4 UUM 2001 yang berbunyi:
24

 

                                                 
22

    Ibid, hal. 92. 
23

  Khairandy, Ridwan dkk, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, (Yogjakarta: Pusat Studi 

Hukum UII,  2000), hal. 263 
24

  Suyud Margono, Pembaruan Perlindungan Hukum Merek, (Jakarta ; Novindo Pustaka Mandiri, 

2002) hal. 128 
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“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh 

pemohon yang beritikad tidak baik.”  

Dalam dunia usaha, Hak Kekayaan Intelektual atau yang dikenal dengan 

Hak Milik Intelektual khususnya di bidang merek, memiliki pengertian yang sangat 

spesifik dan memiliki beberapa unsur. Sehingga dalam pembahasan ini untuk 

mendapatkan pengertian yang jelas tentang Hak Kekayaan Intelektual, berikut ini 

akan disajikan beberapa definisi tentang merek. 

Menurut Harsono Sumarto, memberikan pengertian tentang merek yaitu : 

“Merek merupakan suatu tanda pengenal atau nama, yang membedakan suatu 

barang milik seseorang dengan milik orang lain.
25

 

Dalam seminar hukum atas merek, memberikan definisi tentang merek 

sebagai berikut : 

“Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang produksi 

yang diperdagangkan dan barang-barang perdagangan perusahaan yang 

satu dengan barang-barang seperti dari perusahaan lainnya dalam lalu 

lintas perdagangan”.
26

 

 

Definisi tentang merek juga dikemukakan oleh Soetijarto, yang memberikan 

pengertian : 

“Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi 

oleh suatu perusahaan”.
27

 

Dari pengertian yang menjelaskan tentang arti merek tersebut, maka jika 

diamati pada dasarnya merek adalah suatu tanda pengenal, sekaligus merupakan 

alat pembeda barang produksi suatu perusahaan dengan barang sejenis hasil 

produksi perusahaan lainnya, baik yang dimiliki perseorangan ataupun badan 

hukum. 

Kegunaan merek menjadi semakin penting, khususnya jika dihubungkan 

dengan fungsi atau tujuan merek dari sisi pengusaha, yaitu sebagai berikut :
28

 

1) Pengusaha menjamin kepada konsumen, bahwa barang yang dibelinya 

berasal dari perusahaannya. 

                                                 
25

 Harsono Sumarto, Hak Milik Intelektual, Khususnya Paten, Merek dan Hak Milik    

Perindustrian, (Jakarta : Akademika Presindo, 1992), hal. 27 
26

  Ibid, hal. 27 
27

  Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 76 
28

  Ibid, hal. 84 
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2) Pengusaha menjamin mutu barang tersebut. 

3) Pengusaha memberi nama kepada barang, sehingga konsumen cukup 

menyebut nama barang jika konsumen ingin membeli barang terebut. 

Dalam dunia usaha atau perdagangan, merek juga memberikan jaminan atas 

kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna bagi 

produsen pemilik merek, tetapi juga memberikan jaminan mutu barang kepada 

konsumen. Demikian juga halnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan 

reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang 

atau jasa kepada konsumen. 

Selain fungsi tersebut, merek juga berguna untuk merangsang pertumbuhan 

industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan senua pihak. Hal itu 

seperti yang diakui oleh Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI),
29

 

bahwa masalah merek memegang peranan penting dalam perekonomian di 

Indoensia, terutama yang berhubungan dengan perkembangan usaha-usaha industri 

dalam rangka penanaman modal di Indonesia. 

Dari penjelasan tersebut, maka dimaksud dengan merek adalah suatu tanda 

pengenal barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri tertentu 

dan digunakan dalam dunia perdagangan.  Dengan demikian dapat dipahami, bahwa 

merek mempunyai arti penting bagi dunia usaha dan merupakan harta kekayaan 

intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. 

Sebagai upaya untuk mencegah kekeliruan di dalam menafsirkan makna 

atau maksud yang dituju dari penelitian ini, serta untuk mempermudah pembaca 

didalam memahami maksud yang terkandung didalamnya, maka berikut ini akan 

digambarkan defenisi operasional dari istilah-istilah tersebut:
25

 

a.  Merek   

Adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka angka, 

susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

b.  Merek Dagang. 

                                                 
29

  Ibid, hal. 92 
25

 Ibid. 
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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. 

c.  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. 

d. Merek Kolektif 

Adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang 

sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-

sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. 

e. Lisensi  

Adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan 

merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang 

didaftarkan.  

f. Sertifikat Merek 

Adalah sertifikat yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang 

mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya 

tiga puluh hari sejak tanggal merek tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum 

Merek.  

g. Perlindungan Merek (Trademark Protection) 

Adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan 

suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum 

terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu 

persamaan/penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.
26

  

h. Merek terkenal (Weel-Known Trademark)  

Adalah merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh 

konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa 

pemilik merek tersebut
27

 

                                                 
26

  Hasibuan, Op.Cit, hal. 22.    
27

  Hasibuan, Ibid. 
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i. Pelanggaran Merek (trademark Infringement) 

Adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang mempunyai merek dari 

pemilik yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, merek kolektif dan 

sertifikat merek dengan menciptakan suatu persamaan yang membingungkan 

bagi para konsumen
28

 

 

I.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini diuraikan dalam lima bab dengan rinciannya 

sebagai berikut : 

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang 

penelitian,  rumusan masalah , tujuan penelitian, manfat penelitian, kerangka teori 

dan konseptual, dan sistematika penulisan.  

Bab kedua, tentang Perkembangan Keberadaan Pengaturan Hukum Merek 

Di Indonesia. Pada bagian ini meliputi pembahasan tentang kajian hukum merek, 

perkembangan hukum merek di Indonesia, kajian merek secara internasional, 

perlindungan hukum atas hak merek di Indonesia. Selain itu dibahas juga tentang 

Tinjauan tentang Pelaksanaan Pengaturan Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 

15 Tahun 2001, yang meliputi merek terdaftar dan tidak terdaftar, pendaftaran 

dengan sistem prioritas, pengalihan hak atas merek terdaftar, perjanjian lisensi, 

jangka waktu perlindungan merek, dan pelanggaran hak atas merek.  

Bab ketiga, adalah Metode Penelitian.  

Bab keempat, mengenai Perlindungan Terhadap Merek Terdaftar, bagian 

yang terdiri dari contoh kasus dan pembahasan yang terkait dengan perlindungan 

terhadap pemegang hak prioritas merek tertentu.  

Dan bab kelima yang merupakan bagian terakhir adalah penutup yang 

mengetengahkan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

                                                 
28

  Hasibuan, Op.Cit 

UPN "VETERAN" JAKARTA


