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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu wujud karya intelektual, merek memiliki peranan 

penting bagi kelancaran perdagangan barang dan jasa yang merupakan 

pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu : 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 

(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 

dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau 

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa”.
1
 

 

Merek sangat berharga dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam 

sebuah produk atau servis. Kekuatan dari iklan juga menjadi senjata 

marketing untuk memperkenalkan sebuah merek. Dengan memakai merek, 

seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. 

Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau 

konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik 

immaterial yang terdapat dalam merek.
2
 

                                                             
             

1
Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

             
2
Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 

2001 Tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS – WTO, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), h. 32.  
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Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha 

sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya 

kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa 

yang dihasilkan dari badan usaha lain.
3
 Merek sebagai pembeda antara 

produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk menghindari 

kebingungan konsumen dalam memilih barang. 

Selain itu, merek merupakan wajah suatu produk. Terkadang 

konsumen mengenal sebuah barang dari merek yang diketahuinya. Merek 

juga merupakan pencitraan dari sebuah kualitas produksi, untuk itulah setiap 

pengusaha menginginkan mereknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
4
 

Dalam bagian menimbang butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa: 

“Bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-

konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek 

menjadi sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat”.
5
 

 

 

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan 

menghindari tindakan pelanggaran merek maka pemilik merek harus 

melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek agar diakui dan 

mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

                                                             
             

3
Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak 

Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya, (Jakarta: Esensi Erlangga Grup, Tanpa Tahun), h. 50. 

            
4
Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 141. 

             
5
Lihat bagian menimbang butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 
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Geografis. Pendaftaran merek ini tentunya harus memenuhi persyaratan 

substantif dan administratif yang ditentukan didalam Undang-Undang Merek. 

Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan 

ideologi negara, peraturan perudang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, 

atau ketertiban umum. Suatu merek juga ditolak pendaftarannya apabila 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain.
6
 

Penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain bertujuan untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada merek terdaftar agar terhindar dari 

pelanggaran merek yang dapat merugikan pemegang hak merek. 

Hak atas suatu merek menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak 

ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar 

dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut 

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
7
 Kalau hak 

atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia 

pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. 

Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat 

                                                             
             

6
Lihat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis.  

             
7
Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis.  



4 
 

 

mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak 

atas merek.
8
 

Perlindungan hukum juga diberikan kepada merek terkenal (well-

known marks). Merek terkenal dilihat berdasarkan reputasi dan kemasyhuran 

merek tersebut. perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada 

pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya 

dilandasi iktikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari 

ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat 

perlindungan hukum.
9
 

Salah satu pelanggaran merek sering terjadi pada merek Vans milik 

pengusaha asal California, Amerika Serikat yang menghasilkan produk 

sepatu. Vans merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1966 sebagai 

brand ternama yang banyak diminati masyarakat dengan perlindungan hukum 

sebagai merek terkenal. Terkenalnya merek Vans memicu tindakan 

pelanggaran merek dengan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di 

masyarakat, salah satunya yaitu pendaftaran merek dengan itikad tidak baik 

pada Direktorat Jenderal yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek Vans. 

Persamaan disini dapat dilihat dari adanya persamaan bunyi ucapan, 

persamaan jenis barang, persamaan kesan tampilan, dan sebagainya yang 

                                                             
             

8
Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 86.  

             
9
Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), h. 312-313.  
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dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen dan mengacaukan persepsi 

publik. 

Beberapa pihak dengan sengaja menggunakan merek terkenal dengan 

tujuan untuk menarik minat konsumen. Adapun alasan dari tindakan ini 

adalah untuk memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau mengambil 

resiko untuk membuat merek yang baru karena selain biaya yang mahal juga 

membutuhkan proses yang lama untuk mempromosikan merek kepada 

konsumen sehingga lambat mencapai keuntungan. 

Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan mendaftarkan dan 

menggunakan merek yang sama untuk mendompleng reputasi merek, tentu 

saja menimbulkan kerugian kepada pemilik merek Vans karena dibutuhkan 

biaya yang besar dan waktu yang lama agar merek tersebut dapat dikenal dan 

dipercaya konsumen. 

Sebelumnya, Vans, Inc pernah menggugat Ricky Gunawan karena 

mendaftarkan kepemilikan merek Van pada tanggal 17 Mei 2005. Vans, Inc 

sebagai Penggugat merasa bahwa Ricky Gunawan  telah mendaftarkan merek 

milik perusahaannya tanpa hak, mempunyai persamaan dan menimbulkan 

kerugian kepada pihak Vans, Inc. Yang menjadi dasar gugatan Vans, Inc 

terhadap Ricky Gunawan  adalah keberatan atas pendaftaran merek yang 

dilakukan oleh pihak Ricky Gunawan dan meminta pembatalan atas 

pendaftaran merek tersebut.
10

 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor: 

                                                             
             

10
Lihat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 

23/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. (putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-pusat/ 

direktori/perdata-khusus/merek). Diakses pada hari Kamis, 20 Juli 2017. 
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23/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst dan membatalkan merek Van milik Ricky 

Gunawan karena menyerupai merek Vans yang merupakan merek terkenal. 

Dalam proses perlindungan hukum terhadap merek Vans sempat mengalami 

hambatan karena kurangnya ketelitian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual dalam memeriksa setiap merek yang diajukan pendaftarannya. 

Selain itu, Vans, Inc juga pernah melakukan gugatan atas pendaftaran 

merek tanpa hak kepada Kim Sum Soo. Mahkamah Agung pada tingkat 

kasasi memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh 

Pemohon Kim Sum Soo dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri yang menyatakan Vans, Inc sebagai Termohon merupakan 

pemilik merek Vans dengan dikeluarkannya putusan Nomor: 960 

K/Pdt.Sus/2010.
11

 

Dalam permasalahan-permasalahan merek Vans di atas, pelanggaran 

merek dilakukan secara sengaja tanpa hak mendaftarkan merek yang sama 

tanpa sepengetahuan pemilik merek Vans dan tanpa hak menggunakan merek 

yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik 

pihak lain. Meskipun didalam putusan Mahkamah Agung telah ditegaskan 

bahwa merek Vans merupakan merek terkenal (well-known marks) yang 

dilindungi, namun pelanggaran merek masih sering terjadi di masyarakat 

dilihat dari masih banyaknya beredar barang-barang yang menggunakan 

merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Vans, 

sehingga berdampak kerugian pada pemegang hak merek Vans. 

                                                             
             

11
Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 960 K/Pdt.Sus/2010. 

(putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-pusat/direktori/perdata-khusus/merek). 

Diakses pada hari Kamis, 20 Juli 2017. 
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 Dari permasalahan-permasalahan seperti yang diungkapkan di atas, 

penulis hendak mengupas permasalahan mengenai perlindungan hukum 

terhadap pemegang merek, oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan 

penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak 

Merek Vans Dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus 

Pelanggaran Merek Vans)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilaksanakan terarah dan fokus kepada 

permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan 

hanya tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Vans dari 

tindakan pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia meskipun telah 

dikeluarkannya putusan mengenai kepemilikan merek Vans oleh Pengadilan 

Niaga dan Mahkamah Agung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Vans dari 

tindakan pelanggaran merek? 

b. Bagaimana kekuatan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor: 23/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 960 K/Pdt.Sus/2010 terhadap pemegang merek 

Vans ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak merek Vans 

dari tindakan pelanggaran merek. 

b) Untuk mengetahui kekuatan putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 

23/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 960 K/Pdt.Sus/2010 terhadap pemegang hak merek Vans. 

 

b. Kegunaan Penelitian 

a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

b) Secara teoritis penelitian ini berguna bagi upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya hukum bisnis. 

c) Dapat dijadikan perbandingan dan acuan bagi mereka yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan. 

 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau disebut juga 

dengan penelitian kepustakaan.
12

  Yang diteliti adalah bahan pustaka atau 

                                                             
             

12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 23.  



9 
 

 

data hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, atau bahan hukum tersier. 

 

b. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan 

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan 

yurisprudensi,
13

 berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor 23/Merek/2005/Pn.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 960 k/Pdt.Sus./2010. 

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum,
14

 berupa buku-buku, 

makalah maupun karangan ilmiah tentang merek. 

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.
15

 

 

c. Analisis Data 

                                                             
             

13
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), h. 118-119. 

            
14

Ibid, h. 119.  

            
15

Ibid. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis, berupa 

pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun subtansi hukum 

itu sendiri. Dengan menggunakan analisis yuridis yaitu menganalisa data 

yang diperoleh dalam penelitian berupa berkas putusan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 

23/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 

960 K/Pdt.Sus/2010 dengan menggunakan metode seperti penafsiran 

dengan mengaitkan norma, asas, dan kaidah yang mengaturnya, kemudian 

disajikan dalam bentuk kalimat dengan memperbandingkan peraturan 

perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang ada. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian, Peneliti membagi sistematis penelitian dalam 5 

(lima) bab, yaitu : 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang Latar 

Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : Gambaran Umum : Sejarah Singkat Vans, Logo, Produk, dan 

Studi Kasus tentang Pelanggaran Merek Vans. 

BAB III : Tinjauan teoritis : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, Merek, dan Pelanggaran Merek. 
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BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri atas 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak 

merek Vans dari tindakan pelanggaran merek (studi kasus 

pelanggaran merek Vans) dan kekuatan putusan terhadap 

pemegang hak merek Vans. 

BAB V : Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 

merupakan hasil dari analisa pembahasan dan juga beberapa 

saran yang bersifat konkrit. 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN 

 


