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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sangat penting bagi 

pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan 

intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, 

maupun desain industri. Hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk 

dapat mengikuti laju perkembangan dunia yang pada akhirnya membawa 

kesejahteraan umat manusia.
1
 

Lahirnya hak kekayaan intelektual pada awalnya berasal dari suatu ide 

yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hasil yang nyata tersebut diberikan 

perlindungan hukum. Jadi hakikat hak kekayaan intelektual adalah adanya suatu 

kreasi. Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian atau dalam bidang industri 

ataupun dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. 
2
 

Suatu bidang hak kekayaan intelektual yang cukup penting keberadaannya 

adalah hak cipta. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi 

adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. 

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak 

dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak 

terkait telah dialihkan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau 

gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan 
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menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, 

kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, 

menjual, ataupun membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang 

didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan 

(plagiat) oleh orang lain. 

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eklusif bagi pencipta 

atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, 

yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
  

Hak cipta merupakan hak eklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan.Disinilah 

perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan merek. Hak paten dan hak 

merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen Hak Kekayaan 

Intelektual, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, 

siapa yang pertama kali mengumumkan (first to announce) merupakan sifat dari 

hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara 

otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya.
4
  

Dengan adanya Undang-Undang hak cipta, maka para pencipta tidak perlu 

khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebab Undang-undang hak cipta 
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menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali 

dipublikasikan bukan saat pertama kali didaftarkan.
5
  

Selain hak cipta, tidak dapat disangkal bahwa merek juga merupakan salah 

satu aspek hak kekayaan intelektual yang sangat penting bagi sebuah industri atau 

usaha dagang. Dalam hal ini, yang termasuk dalam cakupan kategori merek 

adalah nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari 

perusahaan, dan slogan perusahaan. Sering kali, nama atau logo sebuah 

perusahaan akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat, dengan memberikan 

slogan-slogan tertentu yang mudah diingat serta bersifat provokatif dan menarik.
6
 

Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek sebagai hak 

kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dengan 

temuan-temuan barang atau jasa yang lebih dikenal dengan penciptaan. Pada 

merek ada unsur ciptaan yakni : desain logo maupun huruf. Dalam merek, bukan 

hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda 

pembeda.
7
 

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menyatakan 

bahwa merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) 

atau lebih unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang  

                                                             
5
Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2010), h. 46 
6
Sudarmanto, KI dan HKI Implentasinya Bagi Indonesia, (Jakarta: PT. Elex 

MediaKomputindo, 2012). h. 82. 
7
 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), h.330. 



4 

 

 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa. Merek itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:
8
 

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 

lainnya 

2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 

hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya 

Merek pada saat ini bukan hanya sebagai suatu nama atau simbol saja, 

melainkan merek memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Merek yang tepat 

dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian 

besar perusahaan. Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citra dan 

sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan 

merek. Konsumen dalam hal ini mau membayar lebih untuk produk dengan merek 

tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh 

karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik 

menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.
9
 

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan 

suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang 
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mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu 

produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa 

yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu 

membedakan dengan mudah antara produksi yang asli dengan produk yang 

identik atau yang mirip. 

Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi 

dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna 

menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik. 

Hal ini terbukti bahwa beberapa merek terkenal. Tanpa adanya perlindungan 

terhadap merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat 

menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan 

merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau 

memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. 

Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, 

pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut 

yang dikiranya produk dari perusahan sebenarnya. Hal ini tidak saja mengurangi 

keuntungan perusahaan dan membuat bingung pelanggannya, tetapi dapat juga 

merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk 

pesaing kualitasnya lebih rendah. 

Merek yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha memiliki hak atas merek 

yang mereka ciptakan. Hak atas merek ini sendiri adalah hak ekslusif yang 

diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan 
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menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya.
10

 

Merek merupakan ruang lingkup dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang 

merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak 

berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, seperti hak kebendaan lainnya, Hak 

atas Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan 

kepemilikannya oleh siapapun. Pengalihan hak tersebut salah satunya 

menggunakan perjanjian lisensi. 

Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan atau oleh pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan 

Niaga, dengan dasar alasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau 

Pasal 6 UU Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan 

dan merek yang ditolak pendaftarannya. Meskipun Undang 

Undang sudah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun 

pada praktiknya seringkali timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. 

Paling menonjol adalah yang berkaitan dengan “itikad baik” dan "persamaan". 

Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu itikad baik dan 

persamaan merek, baik 

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada 

pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 

pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau 
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sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat 

tertentu.
11

 

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu 

perikatan yang dapat bersifat ekslusif maupun non-ekslusif. Sebagai suatu 

perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas 

kontra prestasi dari penerima lisensi.Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra 

prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi tersebut adalah suatu bentuk 

pembayaran (yang disebut dengan license fee atau Royalty).Namun demikian 

kebutuhan praktis menunjukan bahwa ternyata tidak hanya sampai di situ saja 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi Merek tersebut. Pemberi 

lisensi merasa berkepentingan agar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang 

dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga keutuhannya, (dalam 

hal Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan adalah merek, penerima 

lisensi bahkan diwajibkan untuk menjaga kualitas atas mereknya yang 

dilisensikan tersebut), termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan 

mengakibatkan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi lisensi.
12

 

Lisensi merek hendaklah mengandung itikad baik pada saat membuat 

perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian lisensi bukanlah suatu 

perjanjian pengalihan hak namun merupakan pemberian hak yang diberikan dari 

pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat 

tertentu. Hal ini untuk mencegah beberapa hal yang mungkin terjadi dan dapat 

merugikan si pemberi lisensi merek yang mengakibatkan pemutusan perjanjian 
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secara sepihak bisa dilakukan diantaranya: penerima lisensi tidak membayar 

royalty sesuai dengan yang diperjanjikan, penerima lisensi tidak menjaga kualitas 

produk yang dihasilkan, bagaimana jika dalam pengalihan merek dengan cara 

perjanjian lisensi penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut 

merupakan merek penerima lisensi sendiri dengan tujuan ekspansi usaha. 

Merek yang sudah terdaftar dapat digugat pembatalan pendaftaran merek 

oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan beberapa alasan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6.
13

 Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang 

diajukan ini dapat berakibat langsung terhadap perjanjian lisensi yang telah dibuat 

oleh pemilik merek dan penerima lisensi sebelumnya. Pembatalan pendaftaran 

merek ini dapat mengakibatkan merek yang telah didaftarkan tersebut dicoret dari 

daftar umum merek, hal ini berdampak berakhirnya perjanjian lisensi yang telah 

dibuat, dan berdampak terhadap kepentingan penerima lisensi yang menyangkut 

hak penerima lisensi. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian yang berjudul 

akibat hukum pembatalan pendaftaran merek terhadap hak penerima lisensi 

menurut undang-undang no 20 tahun 2016. 

 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Penerapan hukum pembatalan pendaftaran merek terhadap hak penerima 

lisensi 

2. Faktor yang menjadi  penyebab pembatalan pendaftaran merek 
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C. Rumusan Masal ah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana status lisensi akibat pembatalan merek ditinjau dari undang 

undang merek? 

2. Bagaimana perlindungan pihak lisensi akibat pembatal merek menurut 

undang undang merek? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui Bagaimana status lisensi akibat pembatalan merek ditinjau 

dari undang undang merek. 

2. Mengetahui Bagaimana perlindungan pihak lisensi akibat pembatal 

merek menurut undang undang merek. 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hak kekayaan intelektual 

serta menambah khasanah perpustakaan 

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan 

rujukan dalam mempelajari tentang hak merek, khususnya bagi para 

pihak penerima lisensi ataupun merek. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum doktrinal. Sehubungan dengan tipe penelitian yuridis normatif, 

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah sinkronisasi hukum. 

Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif ini adalah untuk 

menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan 

norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah 

tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian 

guna memecahkan problem hukum faktual.   

2. Sumber Data 

Sebagaimana telah disebutkan tim peneliti memilih penelitian 

hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan adalah data 

sekunder, dan terhadap data sekunder tersebut dapat dibedakan lagi 

menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 7 

Tahun 1994 tentang tentang Pengesahan Agreement Establishing The 

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan,serta beberapa peraturan lain yang relevan dengan 

perumusan masalah yang diteliti. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer yang bersumber dari dokrin atau pendapat ahli yang 

terdapat dalam buku-buku literatur serta berbagai karya ilmiah yang 

berkaitan dengan obyek penelitian. 

c. Bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier memberikan petunjuk serta penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

jurnal,  kamus dan sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik  kepustakaan 

(library research), yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan 

dengan topik dalam penelitian ini  seperti: peraturan perundang-

undangan, buku-buku hukum, putusan pengadilan, pendapat para 

sarjana, dan bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan 

penelitian.  

4. Analisis Data 

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan 

sesuai dengan perumusan masalah, seterusnya diolah kemudian 

disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti. 

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yakni dibandingkan 

atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

pendapat para sarjana (doktrin), serta teori-teori hukum lainnya.  Akhir 

dari pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara 
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deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang 

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:   

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum dari lokasi 

penelitian yang menjadi tempat penelitian dari penulis. Dalam 

gambaran umum lokasi penelitian penulis memberikan 

keterangan tentang Sejarah Singkat, Letak Geografis, Visi dan 

Misi, Struktur Organisasi, serta Tugas-Tugas Pokok dari sub-sub 

bagian Struktur Organisasi  

BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang  pengertian merek, 

pengertian lisensi, dan pemberian lisensi. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan hukum terhadap pembatalan pendaftaran merek 

B. Akibat pembatalan pendaftaran merek terhadap hak penerima 

lisensi merek 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


