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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta berkembangnya 

ilmu pengetahuan yang sangat pesat, menyebabkan berkembangnya objek – objek 

yang perlu dilindungi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang 

muncul pun semakin beragam dan terasa semakin kompleks. 

Perlidungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual ditingkatkan sebagai suatu 

langkah maju terutama bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era 

pasar bebas. Era Pasar bebas adalah era dimana negara dan masyarakat akan menjadi 

pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing), 

demikian pula masyarakat dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri 

secara bebas. Oleh karena itu, produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang 

merupakan Hak Kekayaan Intelektual memerlukan perlindungan hukum yang efektif 

dari segala tindak pelanggaran. 

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang ada adalah Merek. 

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang 

dihasilkan dengan maksud menunjukan asal – usul barang. Merek sangat dibutuhkan 

dalam dunia perdagangan terutama bagi konsumen dan produsen. Dari sisi produsen, 
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merek digunakan sebagai jaminan nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas 

pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang – barang 

dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek 

diperlukan untuk melakukan pilihan – pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan, 

terkadang penggunaan merek tertentu bagi konsumen dapat menimbulkan image 

tertentu.
1
 

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek suatu barang atau jasa 

semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kasus dan permasalahan yang 

muncul seperti peniruan. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat, karena dengan adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan 

asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. 

Kadangkala yang membuat suatu produk itu mahal bukan produknya, tetapi 

mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, 

tetapi ia bukan produk itu sendiri. 
2
 

Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu 

peraturan yang mengatur tentang merek yang ada di Indonesia. Untuk mendapat 

perlindungan penuh dari negara maka setiap merek harus didaftarkan.  Permohonan 

pendaftaran merek akan diterima apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan 

adminitratif.  
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2
 Saidin, Ok, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 
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Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual membuat banyak pihak 

yang melakukan pelanggaran dengan berbagai cara. Kasus – kasus mengenai Hak 

Kekayaan Intelektual terutama Merek mulai banyak terjadi. Salah satu Kasus 

mengenai Merek yang akan dibahas oleh penulis adalah Kasus pembatalan merek 

merek Cap Kaki Tiga.  

Cap Kaki Tiga adalah merek yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia 

sebagai salah satu merek larutan penyegar ternama. Cap Kaki Tiga sebenarnya telah 

diperebutkan oleh banyak pihak. Wen Ken Drug yang berkedudukan di Singapura 

adalah perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obat luar seperti salep dan juga 

minuman larutan penyegar yang berguna bagi kesehatan dengan merek dagang Cap 

Kaki Tiga. Wen Ken Drug memberi lisensi atas merek Cap Kaki Tiga pada PT Sinde 

Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan produk Cap Kaki Tiga di 

Indonesia sejak tahun 1978.  

Selain dapat menggunakan sendiri mereknya atau mengalihkan mereknya, 

pemilik merek terdaftar dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakan hak mereknya. Pemberian izin inilah yang disebut lisensi. Wen Ken 

Drug memberikan izin kepada PT Sinde Budi Sentosan untuk menggunakan hak 

merek melalui perjanjian lisensi.  

Kasus ini bermula pada September 2008 ketika Wen Ken Drug melayangkan 

gugatan terhadap Sinde Budi Sentosa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk 

menghentikan produksi dan penjualan produk Cap Kaki Tiga. Alasannya, 

penggunaan Cap Kaki Tiga tidak sah sebab tidak ada perjanjian lisensi tertulis 
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sehingga hubungan hukum kedua perusahaan juga tidak sah. PT Sinde Budi Sentosa 

kemudian mengajukan gugatan balik di Pengadilan Negeri Bekasi. Gugatan 

dilayangkan lantaran Wen Ken telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak 

terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek Cap Kaki Tiga ke 

pihak lain. PT Sinde Budi menilai pengakhiran itu tidak sah. Gugatan Wen Ken Drug 

kandas lantaran Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini. Sedangkan untuk gugatan PT Sinde Budi 

Sentosa, majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan perjanjian itu sah dan 

mengikat para pihak. Namun majelis hakim tak mau memutus soal pengakhiran 

kontrak sepihak yang dilakukan Wen Ken Drug. Majelis hakim menyatakan diri tak 

berwenang karena yang dapat mengadili sengketa lisensi adalah Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat. 

Selain masalah pemutusan perjanjian lisensi, Wen Ken Drug juga berperkara 

melawan PT Sinde Budi Sentosa terkait masalah hak cipta atas lukisan badak yang 

ada pada merek Cap Kaki Tiga. 

Wen Ken Drug kemudian memberikan hak untuk memproduksi dan 

mendistribusi kepada PT Kinocare Era Kosmetindo (dahulu PT Duta Lestari 

Setratama) sebagai penerima lisensi ekslusif. 

Gugatan berikutnya di ajukan oleh Russel Vince seorang warga negara Inggris 

atas penggunaan Merek dagang Cap Kaki Tiga. Gugatan diajukan dengan alasan 

Merek Cap Kaki Tiga menyerupai lambang Negara Isle of Man. Isle of Man adalah 

negara berkedaulatan sendiri tetapi urusan Luar Negerinya diwakili Negara Inggris. 
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Pihak Penggugat mengajukan pembatalan terhadap sejumlah sertifikat merek 

milik Tergugat dan meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk 

membatalkan atau setidaknya membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga 

atas nama Wen Ken Drug selaku Tergugat. 

Pihak Tergugat meminta Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan 

oleh Penggugat yaitu Russel Vince karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum 

untuk mengajukan gugatan pembatalan merek mengatasnamakan negaranya, karena 

yang bersangkutan bukanlah pemilik merek atau kepala negara dari Isle of Man. 

Pihak Tergugat juga beranggapan bahwa logo yang dipakai pada merek Cap Kaki 

Tiga memiliki filosofi yang berbeda dengan Lambang Negara Isle of Man. 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 

66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.pst., tanggal 11 Juni 2013 dengan amarnya untuk 

mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan batal seluruh sertifikat 

merek Cap Kaki Tiga atas nama tergugat. 

Pihak tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung No. 582k/Pdt.sus-

Haki/2013 sebagai hasil akhir dari sengketa merek antara kedua Pihak. Isi dari 

putusan berupa pembatalan merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug. 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan meneliti dan 

membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut :  
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1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 

66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam memutus pembatalan merek Cap 

Kaki Tiga yang menyerupai Lambang/Simbol/Emblem/Mata Uang Isle of 

Man? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

582 K/PDT.Sus-HaKI/2013 dalam memutus pembatalan merek Cap Kaki 

Tiga yang menyerupai Lambang/Simbol/Emblem/Mata Uang uang Isle of 

Man? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 

66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo putusan Mahkamah Agung Nomor 582 

K/PDT.Sus-HaKI/2013 dalam memutus pembatalan merek Cap Kaki Tiga 

yang menyerupai Lambang/Simbol/Emblem/Mata Uang Isle of Man dilihat 

dari Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 3 b Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek? 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan merek Cap Kaki Tiga 

yang menyerupai lambang/mata uang Isle of Man dilihat dari Hukum Merek 

Indonesia Studi terhadap putusan putusan Pengadilan Niaga Nomor 

66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Mahkamah Agung No. 582k/Pdt.sus-Haki/2013 

antara Russel Vince melawan Wen Ken Drug dan Direktorat Jendral HaKI. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas 

pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek yang terkait dengan 

pembatalan merek. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Acara Perdata.  

E. Kegunaan Penulisan 

1. Penelitian ini diharapkan akan memberi pengetahuan kepada masyarakat 

tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merek. Selain itu 

memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya Pendaftaran 

Merek. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi kepada hakim dalam 

mengambil sebuah putusan. 

F. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

 Sebagai penelitian hukum yang melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat, 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 

Dengan menganalisa masalah berdasarkan hukum positif/peraturan perundang-
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undangan (statute approach). Selain itu, penulis melakukan penelitian hukum ini 

dengan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pendekatan konseptual 

(konseptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum.  Yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sesuai permasalahan yang dibahas. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat.  Bahan Hukum 

Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif / peraturan perundang 

– undangan dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 582k/Pdt.sus -

Haki/2013 dan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.  Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil 

penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain – lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Untuk melakukan pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam menyusun 

penulisan ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (Library 

Research) yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang 
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dalam penulisan ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan 

membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai 

peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Merek, serta media 

massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis 

melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan tersebut. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik Analisa Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini dalah Analisa 

isi (content Analysis) yakni dengan menganalisa isi dari putusan Mahkamah Agung 

No. 582k/Pdt.sus-Haki/2013 dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini akan menguraikan mengenai latar belakang apa yang menjadi 

ketertarikan dalam mengambil masalah dan rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Dengan tujuan dan manfaat penelitian yang dapat berguna baik 

secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya menguraikan terkait dengan metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa bahan hukum dan sistematika 

penulisan diharapkan dapat mempermudah untuk memahami dan mempelajari hasil 

penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang 

dapat mendukung peneliti dalam membahas dan menjawab rumusan masalah terkait 

dengan Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 582k/Pdr.sus-Haki/2013 tentang 

pembatalan merek cap kaki tiga.  

BAB III : PEMBAHASAN  

Dalam bab III ini akan menjawab, menguraikan dan menganalisis secara rinci dan 

jelas terkait dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan Analisa Putusan 

Mahkamah Agung No. 582k/Pdr.sus-Haki/2013 tentang pembatalan merek cap kaki 

tiga dengan berdasarkan berbagai teori-teori hukum yang telah diuraikan dalam bab II 

dalam penelitian hukum ini dan Kajian pustaka. 

BAB IV : PENUTUP  

Dalam bab IV berisi kesimpulan-kesimpulan mengenai seluruh ringkasan penulisan, 

sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran dari penulis. 

 

 




