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A. Latar Belakang 

Perkembangan kehidupan manusia terus berubah dan terjadi perubahan di 

setiap masanya. Dari berbagai aspek kehidupan abad demi abad pun kehidupan 

manusia terus berkembang. Dalam hal ini aspek perdagangan, Ekonomi, 

Teknologi, budaya, politik juga mengalami perkembangan ke arah yang lebih 

baik. Disinilah kebutuhan akan perlindungan hukum bagi manusia terus 

berkembang pula seiring dengan perubahan jaman. Hal inilah yang merupakan 

pemikiran dari seorang filsuf Yunani benama cicero dimana ada masyarakat di 

situ ada hukum atau ibi ius ubi societas.  

Begitu pula yang terjadi dengan kebutuhan hukum di bidang kekayaan 

Intelektual. Seiring dengan dimulainya Revolusi Politik di Perancis dan Revolusi 

Industri di Inggris maka era perdagangan bebas di berbagai belahan dunia mulai 

muncul. Di era perdagan bebas yang mulai berkembang pada abad 17 semenjak 

revolusi Industri itulah terjadi persaingan di antara negara dunia pun semakin 

tinggi guna demi kepentingan Ekonomi dan Bisnis. 

Menyikapi adanya perdagangan bebas dari dunia internasional inilah yang 

kemudian muncul lah issue berupa pentingnya sebuah perlindungan hukum bagi 

hak milik dalam perindustrian dan hak atas sebuah ciptaan kemudian dilakukan 

sebuah proses transaksi jual beli di berbagai pasar dunia. Issue isue inilah yang 

kemudian di bawa ke dalam berbagai konvensi negara negara dunia. Urgensi dari 

issue ini yang kemudian membawa negara negara dunia untuk bersepakat di 

beberapa konvensi dunia yaitu diantaranya konvensi Hak Milik Perindustrian dan 
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Konvensi Hak Cipta pada abad ke 19 yang lahir secara garis besar dikarenakan  

kebutuhan akan sebuah realisasi dari adanya produk hukum yang bersifat global 

di bidang hak milik Intelektual guna menghadapi persaingan global
1
. 

Peran sentris akan hak milik intelektual dalam perdagangan kemudian 

dapat dilihat dalam hubungan bergaining Amerika Serikat dengan Negara lain. 

Suatu contoh dapat kita lihat adalah Amerika Serikat sebagai negara maju 

meminta negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan hak milik 

intelektualnya, dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsesi timbal balik 

dalam membuat perjanjian ekonomi dengaan negara lain. Sebaliknya negara 

berkembang tidak mau menyetujui pemberian perlindungan lebih besar bila 

Amerika Serikat dan Negara Eropa tidak menyediakan atau membuka pasar tekstil 

dan hasil  pertaniannya
2
. Dari contoh inilah kemudian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa urgensi akan kebutuhan Hak kekayaan intelektual juga mempengaruhi 

sebuah hubungan politik dan ekonomi diantara berbagai negara yang terlibat 

diantaranya. 

Hak atas kekayaan Intelektual ini pada dasarnya muncul manakala 

manusia telah menciptakan sebuah karya yang kemudian bisa dilihat, didengar, 

dibaca dan dapat digunakan secara praktis. Karya tersebut kemudian selain 

membawa nilai manfaat secara praktis bagi masyarakat umum, juga memiliki nilai 

ekonomis bagi pemegang hak atas kekayaan Intelektual. Menurut Van Apeldoorn
3
 

Hak atas kekayaan intelektual sendiri membawa manfaat ekonomis bagi 

                                                             
1
 Muhammad Djumhana,S.H dan R. Djubaedillah, S.H. 1997. Hak Milik Intelektual (Sejarah, 

Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Halaman 7 
2 Ibid. Hal, 8 
3 Van Apeldoorn. 1957, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Noordhoff  Koff. Halaman 173 
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pemiliknya oleh karena itu Kekayaan Intelektual merupakan sebuah asset dan 

dalam hukum tergolong ke dalam sebuah harta benda. Bentuk ekonomis tersebut 

manakala munakala dalam hal pembayaran royalti dan technical fee. Bentuk nyata 

karya tersebut antara lain di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
4
 

Konvensi Hak Milik Perindustrian di Paris  yang berlaku semenjak 1883 

kemudian menghasilkan tiga komponen yaitu Paten, Merek dan Desain Industri
5
. 

Di dalam penulisan hukum inilah penulis mencoba mengulas permasalahan 

hukum di bidang hak atas kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merk. 

Pengertian Merk sendiri menurut Kotler adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau 

desain, atau kombinasi dari ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 

jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari 

pesaing
6
.  

Berdasarkan ketentuan hukum Positif Indonesia dalam Pasal 1 ayat 5 

ketentuan umum Undang undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan 

Indikasi geografis dijelaskan bahwa “Hak atas merek adalah hak ekslusif yang 

diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin 

kepada para pihak lain untuk menggunakannya”
7
. Dari sini dapat dilihat bahwa 

hak merek memiliki sebuah hak eksklusif yang diberikan negara kepada 

pemiliknya untuk dapat menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak 

lain menggunakan merek tersebut, dari sini lah kemudian tercermin sebuah 

                                                             
4 Muhammad Djumhana,S.H dan R. Djubaedillah, S.H, Op.Cit.Hal, 21 
5 Ibid, Hal 14 
6 Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran. Jilid Pertama. Edisi Milenium. Alih Bahasa: 

Hendra Teguh, S.E., AK dan Ronny A. Rusli, S.E., AK. Jakarta: PT Prenhallindo hal 245 
7 Pasal 1 ayat 5 Undang undang  Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis 
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pengakuan dari negara atas perlindungan hukum hak merek dan juga nilai 

ekonomis dari hak merek dimana hak atas merek kemudian dapat dialih 

tangankan atau digunakan sendiri guna kepentingan pemilik hak atas merek . 

Perlindungan hukum atas hak merek sejatinya sangat perlu dilakukan. 

Karena di era perdagangan bebas sebuah peniruan akan merk dagang atau merek 

jasa semakin marak. Peniruan atas merk ini di dorong beberapa faktor diantaranya 

kemudahan transportasi guna menjangkau pasar yang lebih luas dan kecanggihan 

teknologi. Hal ini yang mendorong seseorang untuk melakukan peniruan atas 

merk guna meraih keuntungan ekonomis atas itu semua. Kasus peniruan atas hak 

merk pertama kali diselesaikan di Pengadilan Inggris yaitu Kasus Lord Hardwicke 

L.C. in Blanchard lawan hill pada tahun 1742
8
. 

Berbagai Konvensi akan hak atas merk kemudian dilaksanakan negara 

negara dunia untuk memberikan jaminan perlindungan hukum atas merk 

menghadapi persaingan global di dunia perdagangan internasional. Setelah 

konvensi Paris 1883 masih banyak digelar berbagai konvensi yang digelar oleh 

beberapa negara. Konvensi itu diantaranya konvensi di Brussel pada 1990, di 

Washington pada tahun 1911, di Denhaag pada tahun 1925, di london pada 1934, 

di Lisabon pada tahun 1958, Stockholm pada 19767 dan Jenewa pada 1979.
9
 

Dalam hal Produk hukum semenjak Indonesia mengalami kemerdekaan 

pada tahun 1945, indonesia pertama kali memiliki undang Undang khusus tentang 

Merek pada dekade tahun 60-an. Undang undang yang pertama kali lahir di 

indonesia adalah Undang undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan 

                                                             
8 Muhammad Djumhana,S.H dan R. Djubaedillah, S.H, Op.Cit.Hal, 150 
9 Muhammad Djumhana,S.H dan R. Djubaedillah, S.H, Op.Cit.Hal, 152 
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dan Merek Perniagaan. Undang Undang menurut Insan Budi Maulana sebenarnya 

merupakan terjemahan daripada Undang undang merek milik kolonial pada 1912. 

Namun hanya mengalami sedikit perubahan di beberapa pasal misalnya saja 

perlindungan Merek selama 10 tahun dirubah menjadi 20 Tahun.
10

 

Seiring berjalannya waktu dan demi menyelaraskan dengan kebutuhan 

jaman maka undang undang merek yang baru keluar pada tahun 1992. Maka 

dikeluarkan lah undang undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Undang 

undang ini kemudian membawa hadir membawa spirit pembangunan nasional 

pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek 

sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi 

kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa
11

. Dan atas keberadaan 

undang Undang baru undang undang sebelumnya di nyatakan tidak berlaku.  

Setelah itu pada tahun April 1994 pemerintah Indonesia melakukan 

Konvensi International di Maroko yang juga membahas tentang kekayaan 

intelektual antaranya memuat Persetujuan Trips yang pada pokoknya adalah 

sebagai berikut  

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya 

intelektualitas manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Disamping itu, persetujuan 

                                                             
10

 Insan Budi Maulana. 1999. Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari Masa ke 

masaBandung. PT Citra aditya bakti . hal 20 
11

 Pertimbangan Undang undang 19 Tahun 1992 tentang merek 
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tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak 

Atas Kekayaan Intelektual secara ketat
12

. 

Oleh karena itu kemudian Indonesia melakukan perubahan atas undang undang 

tersebut melalui Undang Undang Nomor 14 tahun 1997 perubahan atas Undang 

19 tahun 1992 tentang merek. 

 Selanjutnya pada era 2000-an, Pemerintah indonesia tercatat 2 kali 

mengeluarkan produk hukum tentang merk yaitu pada tahun 2001 melalui Undang 

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk. Sedangkan yang terbaru adalah 

Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis yang 

berlaku hingga saat ini. 

Kini pengaturan terkait Merek terdaftar harus memenuhi ketentuan 

sebagaimana undang undang. Negara memberikan perlindungan hukum melalui 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaa Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI) 

terhadap Merek terdaftar, yaitu: Ditjen  HKI  berwenang  untuk  menolak 

permohonan  pendaftaran  Merek apabila  Merek tersebut: 

“1)mempunyai   persamaan   pada   pokoknya   atau   keseluruhannya   

dengan Merek   milik   pihak   lain   yang   sudah   terdaftar   lebih   dahulu   

untuk barang  dan/atau  jasa yang  sejenis; 

2)mempunyai   persamaan   pada   pokoknya   atau keseluruhannya   

denganMerek   yang   sudah   terkenal   milik   pihak  lain  untuk  barang  

dan/atau sejenisnya. 

                                                             
12

 Penjelasan Umum Undang Undang undang Nomor 14 tahun 1997 perubahan atas Undang 

undang 19 Tahun 1992 tentang merek 

  



 

7 
 

 

3)mempunyai   persamaan   pada   pokoknya   atau   keseluruhannya   dengan 

indikasi-geografis  yang  sudah  dikenal”. 

 

 Seiring berkembangnya Industri dan bisnis di Indonesia , sengketa 

permasalahan merk di Indonesia juga tergolong banyak. Kali ini penulis 

mengangkat sengketa internal keluarga almarhum Tuan Hadi Soebroto dalam 

konflik pembatalan merek rokok kerbau jaya. Konflik merek kerbau ini 

berlangsung panjang dibumbui dengan perebutan merek rokok kerbau jaya 

diantara para ahli waris almarhum Tuan Hadi Soebroto. Belum dibaginya merek 

rokok kerbau jaya sebagai usaha keluarga milik almarhum Tuan Hadi Soebroto 

menjadi konflik merek yang dibumbui dengan kepentingan waris di dalam 

putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Smg. 

 Sengketa dalam perkara ini disebabkan karena telah habis masa 

perlindungan hukum merek kerbau jaya pada tahun 2009. Jangka waktu 

perlindungan hukum tersebut tidak pernah diperpanjang oleh ahli waris yang 

ditunjuk sebagai Direktur PT Kerbau Budi Soebroto, pengganti Almarhum 

Tn.Hadi Soebroto pemilik asal merek rokok kerbau jaya. Hal ini menyebabkan 

salah satu ahli waris bernama Bambang Soebroto mendaftarkan kembali merek 

kerbau jaya dengan logo dan nama yang sama. Menurut tergugat , Hal ini 

dilakukan sebagai upaya menjaga eksistensi merek kerbau jaya agar tidak jatuh ke 

tangan orang lain. Namun upaya pendaftaran inilah yang menjadi dasar Direktur 

PT Kerbau untuk mengajukan gugatan pembatalan merek lantaran pendaftaran 
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merek kerbau jaya oleh Bambang Soebroto tidak mendapatkan persetujuan ahli 

waris yang lain dan melanggar prinsip pendaftaran harus ditolak jika melanggar 

persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Dalam 

perkara yang telah berkekuatan hukum tetap inilah pengadilan mengesahkan 

pendaftaran merek kerbau jaya milik Budi Soebroto dan membatalkan merek 

Kerbau Jaya milik bambang Soebroto.
13

 

 Dalam perkara ini terdapat perbedaan persepektif penerapaan hukum 

antara Direktorat Jenderal HAKI dengan Pengadilan Niaga Semarang. Dimana 

disatu sisi Direktorat Jenderal HAKI memberikan pengesahan atas pendaftaran 

merek Kerbau Jaya oleh Tergugat melalui Sertifikat Merek Kerbau Jaya 

tertanggal 21 Januari 2013. Dirjen HAKI menerima pendaftaran Tergugat 

sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang merek dimana  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; Dan Ketentuan Pasal 4 Undang Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dimana Merek tidak dapat didaftar atas 

dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. 

  Sedangkan disisi lain pada melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang 

Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Smg majelis hakim memutus pendaftaran oleh 

Tergugat adalah tidak sah dinyatakan menurut hukum bahwa Tergugat teiah 

melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4,Pasal 5, Pasal 6 

                                                             
13 putusan pengadilan Negeri Nomor 01/HAKI.M/2016/Pn.Smg 
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ayat 1 (a) Undang undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
14

. Dimana hakim 

memutuskan pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat telah dilakukan dengan 

itikad tidak baik dan melanggar persamaan pada pokoknya. 

Perlu diingat merek rokok Kerbau Jaya sebelumnya yang terdaftar atas 

nama almarhum Ayah Tergugat telah habis masa berlakunya semenjak tahun 

2009. Lalu sudah tepatkah hakim memutus pembatalan pendaftaran merek rokok 

kerbau Jaya versi Tergugat Bambang Soebroto? Kemudian apakah tergugat atau 

pihak lain berhak mendaftarkan merek kadaluarsa tersebut ?  dan juga Bagaimana 

perspektif hukum tentang pendaftaran merek yang telah kadaluarsa ?. 

 Ini yang kemudian menarik penulis mengangkatnya dalam tugas akhir 

dalam menempuh pendidikan di Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan melihat permasalahan ini dari perspektif Undang 

Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016, undang undang 

nomor 15 tahun 2001 dan berbagai peraturan perundang undangan terkasit dengan 

skripsi yang berjudul PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK 

KADALUARSA SEBAGAI DASAR PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR 

(Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

01/HAKI.M/2016/PN.Smg)  

B.  Rumusan Masalah 

1) Apakah dasar Persamaan pada pokoknya pada merek kadaluarsa terkait  

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Smg 

tentang pembatalan merek terdaftar “Kerbau Jaya” telah sesuai dengan 

                                                             
14 Amar ke 3 Putusan Pengadilan Negeri putusan pengadilan Negeri Nomor 
01/HAKI.M/2016/Pn.Smg 
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Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek khususnya pasal 6 

ayat `1 ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut 

1) Untuk menjelaskan kesesuaian antara  dasar Persamaan pada pokoknya pada 

merek kadaluarsa terkait Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

01/HAKI.M/2016/PN.Smg tentang pembatalan merek terdaftar “Kerbau 

Jaya” dalam dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 

khususnya pasal 6 ayat `1 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan hasil yang dicapai oleh penulis diharapkan berguna sebagai  : 

1. Bagi penulis 

Memberikan wawasan tentang analisa keselarasan antara peraturan 

perundang undangan dan berbagai teori hukum lainnya khususnya undang undang 

nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis , Undang Undang 

Merek nomor 15 Tahun 2001 hukum pewarisan dan perseroan dan kebenaran 

hakim dalam menjatuhkan putusan  

2. Bagi masyarakat umum 
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 Sebagai sarana pembelajaraan hukum bagi masyarakat luas khususnya di 

bidang hak kekayaaan intelektual yaitu merek. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian 

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya. Metode pendekatan ini menggunakan penelitian yang deduktif 

dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis 

maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun 

terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya 

penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif 

tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan 

dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada 

awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap 

data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. 

2. Jenis Bahan hukum 

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif maka 

istilah yang digunakan bukanlah “data hukum” melainkan “bahan”, adapun jenis 

data hukum yang penulis gunakan adalah:  

a) Bahan hukum primer 
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Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam kaitannya dengan  penelitian 

ini yaitu berupa akta otentik dan berbagai peraturan peraturan terkait. Bahan 

primer tersebut diantaranya : 

1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek 

2) Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi 

Geografis 

3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

5) Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

6) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/HAKI.M/2016/Pn.Smg 

b) Bahan Hukum primer 

Data yang diperoleh dari penelusuran pada buku, jurnal, makalah, atau 

berita serta berbagai hasil penelitian penulis yang pembatalan merek khususnya 

telaah prinsip persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran 

merek dan Status Hukum Pendaftaran merek 

3. Teknik Pengumpulan bahan hukum 

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi 

tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, 

ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi 

kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-

pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.Peranan studi kepustakaan sebelum 

penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara 
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masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. 

Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada 

maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Studi 

kepustakaan adalah tugas yang terus menerus dilakukan selama kegiatan 

penelitian. Sebuah penelitian akan menghasilkan suatu karya ilmiah, karena itu 

haruslah mampu memberi sumbangan kepada kemajuan ilmu pengetahuan.  

4. Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis, 

menurut Suharsimi Arikunto bahwa deskriptif analisis adalah penelitian yang 

dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu 

gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian 

deskriptif analisis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematik, factual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu dalam suatu objek penelitian. 

Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang kedudukan seorang 

notaris dalam kewajibannya menjaga kerahasiaan atas akta yang telah dibuatnya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang mausia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang 

berkembang ditengah-tengah masyarakat.
15

 Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan 

sistematis tentang objek yang akan diteliti. 

F. Sistematika Penulisan 

                                                             
15

 Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. Hlm. 10. 
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Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika yang dimaksud 

adalah sebagi berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, rumusan 

permasalahan yang diturunkan dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. Sub bab metode penelitian diuraikan lebih lanjut mengenai metode 

pendekatan, jenis data hukum, teknik pengumpulan data dan analisa data hukum. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pusataka yang terkait judul penulis ajukan 

diantaranya pemahaman tentang pengertian merek, pendaftaran merek, hak dan 

kewajiban pemilik merek, pembatalan merek dikarenakan tidak terpakai 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis dan 

kemudian di analisa dan dikaji kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan 

yang ada didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam 

penulisan ini 

BAB IV: PENUTUP 
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Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulisan 

dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian analisa 

 


