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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa 

yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana 

diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara 

produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek 

berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, 

sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan 

produsennya.1 

Dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu sendiri disebut 

bahwa merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas 

sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan 

dalam perdagangan barang maupun jasa. Selain sebagai pembeda, merek 

tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan 

kualitas atas suatu barang atau jasa.  

Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) serta 

reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.2Jaminan 

kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam 

persaingan usaha dansekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya 
                                                             
1Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003,  “Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan 
Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi”, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal.170. 
2Ibid. 
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kepada konsumen. Pada tingkatan yang paling tinggi merek berfungsi 

menciptakan suatu image atau kesan atau gengsi. Artinya bagi kalangan 

tertentu gengsi seseorang terletak pada barang atau jasa merek apa yang 

digunakan. Merek bahkan bisa membuat pemakainya menjadi percaya diri 

atau lebih dari itu, dapat menentukan kelas sosialnya.3 

Pada tingkatan inilah, maka merek akan menjadi kekayaan yang 

sangat berharga secara komersial bagi pemiliknya. Oleh karena alasan-alasan 

diatas maka perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar 

tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, 

peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada 

akhirnya akan merugikan pemilik merek. Saat ini perlindungan hukum merek 

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, dimana sesuai prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tersebut, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek 

yang mendaftarkan untuk pertama kalinya (first to file system). 

Hak Merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut 

merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk 

menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk 

menggunakan sebagaimana ia sendiri mengunakannya.4 Tidak semua 

permohonan Pendaftaran Merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak 

                                                             
3Mulyanto. 2004. Sisi Lain Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Varia Peradilan 
Nomor: 111, hlm 16 
4Ahmadi Miru, 2007, Hukum Merek :Cara Mudah Mempelajari Undang - Undang 
Merek,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm 12 
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Kekayaan Intelektual karena permohonan Pendaftaran Merek dapat 

menghadapi tiga kemungkinan,yaitu: 

a. Tidak dapatdidaftarkan 

b. Harus ditolakPendaftarannya 

c. Diterima/didaftar 

Dalam bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus 

ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena 

semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak 

didaftarkannnya merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftar 

merek mengalami salah satu diantaranya kedua hal tersebut, mungkin sama 

“menyakitkannya”. Namun kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki 

perbedaan.Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang 

dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk 

tidak menerima permohonan tersebut. 

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan 

oleh pemohon yang beritikad tidak baik, didalam penjelasan di dalam 

Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 4 menyatakan 

bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan 

Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, 

meniru, atau menipu ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya 

yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi usaha 

persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. 
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Untuk menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum 

syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu 

Ditjen HKI.Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman 

berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (good faith) 

dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek 

2001 menggunakan asas First to File System, bahwa hanya merek yang 

didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum. 

Pendaftaran Merek dilakukan Pemeriksaan Subtantif sebagaimana 

yang dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang 

Merek menyatakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan subtantif 

terhadap Permohonan, dan Pemeriksaan Substantif yang dimaksud 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Pemeriksaan subtantif 

tersebut diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan, namun 

pada nyatanya banyak yang terjadi kasus penyalahgunaan Pendaftaran Merek 

tersebut. Contoh yang terjadi terkait pembatalan merek yang sudah terdaftar 

yang terkait prinsip itikad baik yaitu perkara antara Ahmad Saiful Bakhri 

dengan Suparno terkait Pendaftaran Merek Ayam Lepaas. 

Pada pertengahan tahun 2009, Ahmad Saiful Bahri berkenalan dengan 

Suparno di Banda Aceh, pada saat itu terjadi hubungan erat antara Tuan 

Ahmad Saiful Bahri dengan Suparno, sehingga Mereka berdua melakukan 
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pertemuan dan bersama-sama mengembangkan Gerai Ayam Lepaas yang 

tersebar dibeberapa tempat terutama daerah Aceh, Jakarta dan sekitarnya. 

Dalam usaha membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepaas, Ahmad 

Saiful Bahri dan Suparno melakukan pertemuan di Banda Aceh untuk 

menandatangani Akta pendirian PT. Rosso Dewe Jayakarta dimana Ahmad 

Saiful Bahri memiliki 45 persensaham dan kedudukannya sebagai Direktur 

PT. Rosso Dewe Jayakarta termasuk salah satu pendirinya, dan akhirnya 

Gerai Ayam Lepaas tersebar di seluruh daerah di Indonesia.5 

Suparno tanpa sepengetahuan Ahmad Syaiful Bahri, telah melakukan 

pengajuan Pendaftaran Merek AYAM LEPAAS pada Kantor Wilayah 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan 

J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran 

IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011. Dengan hal ini, Suparo 

mendapatkan Sertifikat Merek AYAM LEPAAS.Tanpa mengetahui bahwa 

merek AYAM LEPAASsudah didaftarkan terlebih dahulu, pada tanggal 12 

Februari 2013 Ahmad Syaiful Bahri mengajukan permohonan pendaftaran 

merek Ayam Lepaas pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J00201306349. 

Tindakan Suparno yang mengajukan Permohonan Pendaftaran 

MerekAYAM LEPAASsecara sepihak tanpa sepengetahuan Ahmad Saiful 

Bahri sebagai rekan usahanya yang sejak awal telah mengembangkan merek 

“Ayam Lepaas” dimana perbuatannya menurut hukum dikategorikan sebagai 

                                                             
5 Putusan nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan hlm 4 
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tindakan yang Beritikad Tidak Baik, dimana terdapat pada Pasal 4 Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa:”Merek 

tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang Beritikat Tidak Baik”. 

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, 

mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, 

dianggap perbuatan:6 

1. Pemalsuan (fraud) 

2. Penyesatan (deception,misleading) 

3. Memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized use) 

Setiap perbuatanpemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang 

lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi 

sebagai: 

1. Persaingan curang (unfair competition),  

2. Serta  dinyatakan  sebagai  perbuatan  mencari  kekayaan  secara tidak  

jujur (unjust enrichment) 

Dalam sengketa merek yang dilaksanakan melalui jalur litigasi 

(pengadilan)   putusan   Pengadilan   Niaga   maupun   Pengadilan   Tinggi   

hingga  Mahkamah  Agung  pada  dasarnya  akan  memutuskan  untuk  

membatalkan  merek yang  didaftarkan  dengan  itikad  tidak  baik  sesuai  

dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 

Tahun 2001. Peranan Itikad Baik dalam Usaha Kerja Sama sangatlah penting 

                                                             
6Achmadi Miru,  2007, Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, 
Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 32 
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agar tidak menimbulkan kondisi persaingan curang dalam melakukan kerja 

sama usaha, dan juga agar konsumen tidak terkecoh akan Merek Perusahaan 

tersebut. Lalu bagaimana terkait dengan merek yang dimiliki oleh dua orang 

pihak dengan mana salah satu pihak belum mendaftarkan dan kemudian 

didaftarkan oleh pihak lainnya?Apakah hal tersebut bisa dibatalkan? 

Sesuai dengan pasal 5  U. No. 15 Tahun 2001 tentang merek 

disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut 

mengandung salah satu unsur di bawah ini : 

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ; 

b. Tidak memiliki daya pembeda; 

c. Telah menjadi milik umum; atau 

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya 

Di dalam pasal di atas tidak terdapat penegasan, bahwa merek tidak 

dapat didaftar oleh salah satu pihak yang telah melakukan kerjasama usaha. 

Selain itu, dalamPasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan 

bahwa merek baru bisa ditolak apabila: 

1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 

tersebut : 

a. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya 

dengan  merek  milik  pihak  lain  yang  sudah terdaftar lebih 

dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 
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b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau sejenisnya. 

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.  

2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dapat  

pula  diberlakukan  terhadap  barang  dan/atau jasa  yang  tidak  

sejenis  sepanjang  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  akan  

ditetapkan  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah. 

3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

Merek tersebut : 

a. Merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto,  atau  

nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang  lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak; 

b. Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  

nama,  bendera,  lambang  atau  simbol  atau  emblem negara  

atau  lembaga  nasional  maupun  internasional,  kecuali  atas  

persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang; 

c. Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  tanda  atau  cap  atau  

stempel  resmi  yang  digunakan  oleh  negara  atau lembaga 

Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang. 
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Seperti syarat-syarat yang disebut diatas, tidak ada larangan untuk 

mendaftarkan merek milik bersamadan tidak ada juga tolak ukur dari itikad 

tidak baik seperti yang disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga 

Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan Jo Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 581.K/Pdt.Sus-HKI/2013. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis terdorong untuk menulis 

skripsi yang Berjudul Pendaftaran Sepihak Atas Merek Bersama Sebagai 

Dasar Adanya Itikad Tidak Baik (Studi Terhadap Kasus MerekAYAM 

LEPAAS Pada Putusan PN Niaga Nomor 

01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan Jo Putusan MA Nomor 581.K/Pdt.Sus-

HKI/2013). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pihak Penggugat dan Tergugat membuktikan ada 

tidaknya merek sendiri atau bersama sebagai dasar adanya itikad baik 

atau itikad tidak baik? 

2. Bagaimana pertimbangan fakta Hakim dalam membuktikan adanya 

itikad tidak baikpadakasus Merek “AYAM LEPAAS” terkait Putusan 

Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan Jo Putusan Nomor 

581.K/Pdt.Sus-HKI/2013? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pihak Penggugat dan Tergugat membuktikan ada 

tidaknya merek sendiri atau bersama sebagai dasar adanya itikad baik 

atau itikad tidak baik 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan fakta Hakim dalam membuktikan 

adanya itikad tidak baik padakasus Merek “AYAM LEPAAS” terkait 

Putusan Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan Jo Putusan Nomor 

581.K/Pdt.Sus-HKI/2013 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya dalam bidang 

hukum hak atas kekayaan intelektual khususnya tentang merek. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis terhadap permasalahan yang 

diangkat, yakni mengenai merek terkait Pendaftaran Sepihak Atas 

Merek Bersama Sebagai Dasar Adanya Itikad Tidak Baik (Studi 

Terhadap Kasus Merek AYAM LEPAAS Pada Putusan PN Niaga 

Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan Jo Putusan MA Nomor 

581.K/Pdt.Sus-HKI/2013) dan juga untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

guna memperoleh gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1) dalam bidang 

hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 
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Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan 

keluar/sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi 

dalam bidang hak atas kekayaan intelektual terutama permasalahan 

merek. 

E. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi untuk memberikan kebenaran dari 

penulisan maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dengan 

menggunakan metode penelitian, seseorang bisa menentukan dan 

menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu 

kebenaran, karena metode mampu memberikan pedoman dengan cara 

bagaimana seseorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami 

permasalahan yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di  

dalam ilmu hukum. 
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c. Pendekatan Kasus (case approach) beranjak pada ratio decidenci, 

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai 

kepada putusannya.7 

Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu 

argumentasi Hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

Pengumpulan bahan hokum dalam penelitian dimaksudkan supaya 

peneliti dapat memperoleh bahan hukum yang relevan dan akurat. 

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer: Bahan Hukum primer terdiri dari perundang- 

undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang- undangan dan putusan-putusan hakim.8 Adapun Bahan 

Hukum Primer adalah : 

1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Putusan Pengadilan Nomor :01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan 

4) Putusan MA Nomor 581.K/ Pdt.Sus/ Hki/ 2013 

b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan Hukum sekunder berupa semua 

publiasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

                                                             
7 Peter Mahmud Marzuki. 2013.Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, cetakan ke 8, hlm158 
8Ibid. Hlm 141 
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kamus Hukum dan jurnal-jurnal Hukum, dan komentar- komentar atas 

putusan pengadilan.9 

c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

ensiklopedia, kamus, glossary, dan lain-lain. 

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini 

menggunakan Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan, yaituusaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh seperti buku-

buku atau literatur lain yang menunjang penelitian ini serta dokumen 

yang dapat dipakai sebagai bukti berupa gambar, tabel, catatan yang ada 

hubungannya dengan penelitian yaitu Pendaftaran Sepihak Atas Merek 

Bersama Sebagai Dasar Adanya Itikad Tidak Baik (Studi Terhadap 

Kasus Merek “AYAM LEPAAS” Pada Putusan PN Niaga Nomor 

01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan Jo Putusan MA Nomor 581.K/Pdt.Sus- 

HKI/2013). 

3. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukm yang 

normatif adalah analisa isi (content analysis), analisan perbandingan 

(comparative analysisi), analisa kesesuaian dan atau analisa keselarasan. 

Analisa bahan Hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh 

penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. 

                                                             
9Ibid. Hlm 180 
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Untuk dapat menganalisis  bahan  yang  telah  diperoleh,  maka  penulis  

harus  menggunakanbeberapa langkah dalam penelitian Hukum agar 

menentukan hasil yang  tepat untuk menjawab masalah yang ada. Peter 

Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus 

dilakukan penulis dalam penelitian Hukum, yaitu: 10 

a. Mengidentifikasi fakta Hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu Hukum yang hendak dipecahkan; 

b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;  

c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan; 

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum, dan  

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

di dalam kesimpulan. 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan 

telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah 

untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan Hukum yang sudah 

terkumpul menggunakan metode analisa bahan Hukum deduktif yaitu 

berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan 

hal-hal yang bersifat khusus.Dengan demikian, maka dapat dicapai 

tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab 

                                                             
10 Peter Mahmud Marzuki. 2010, Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
hlm.171 
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isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat 

diterapkan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi 

suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/ 

materi proposal skripsi ini, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 

(empat) bab yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Didalamnya mencakup mengenai uraian Latar Belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini disajikan beberapa kajian hukum dan teoritis dan 

pendapat para ahli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu mengenai pembuktian ada tidaknya 

merek sendiri atau bersama sebagai dasar adanya itikad baik atau itikad tidak 

baik dasn pertimbangan fakta hakim pada kasus merek AYAM LEPAAS .  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini didalamnya berisikan hasil-hasil penelitian dan analisa penulis 

yang berkenaan dengan permasalahan yang dimaksud yakni untuk 

mengetahui pihak Penggugat dan Tergugat membuktikan ada tidaknya merek 

sendiri atau bersama sebagai dasar adanya itikad baik atau itikad tidak 
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baik.Untuk mengetahui pertimbangan fakta Hakim dalam membuktikan 

adanya itikad tidak baik pada kasus Merek “AYAM LEPAAS” terkait 

Putusan Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan Jo Putusan Nomor 

581.K/Pdt.Sus-HKI/2013. 

BAB IV PENUTUP 

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta 

rekomendasi kesimpulan ini merupakan kesimplan dari semua hal yangtelah 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 


