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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di dalam dunia usaha, merek memiliki arti yang sangat penting karena 

dengan adanya merek akan memudahkan konsumen untuk  mengenal suatu 

produk barang atau jasa dengan lebih mudah. Lebih lanjut, pengertian merek 

dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut sebagai UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016, 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 unsure tersebut untuk membedakan 

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

 

Guna memperoleh hak atas merek , hal tersebut telah diatur di dalam 

Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 disebutkan bahwa 

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka merek memiliki fungsi 

yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang 

dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Merek 

juga merupakan sarana promosi dalam suatu produk, sehingga pada saat 

mempromosikan produk tersebut cukup dengan menyebutkan mereknya saja. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 
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fungsi merek di jelaskan yaitu “…untuk membedakan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa.” Selain itu, fungsi merek adalah “untuk mengidentifikasi 

barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan 

tertentu yang memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk 

menggunakan secara eksklusif merek tersebut”.1 Pemilik merek memiliki hak 

eklusif dengan tujuan mencegah pihak lain tanpa izin untuk menggunakan 

merek yang identik atau mirip bagi keperluan perdagangan. 

Suatu produk yang memiliki merek tentunya harus di daftarkan agar 

merek tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan melindungi 

merek tersebut dari adanya pemalsuan. Pendaftaran merek sangat penting 

untuk dilakukan, karena  penggunaan merek untuk suatu produk perdagangan 

atau jasa yang digunakan akan mendapatkan perlindungan hukum.  

Selain itu alasan lain pendaftaran merek sangat penting, yaitu2 : 

a. Merek membedakan suatu produk dengan produk pesaing : merek 

akan memberikan identifikasi bahwa sebuah produk berbeda 

dengan produk lainnya. Identifikasi produk juga bermanfaat dalam 

iklan dan promosi. 

b. Menambah nilai produk : konsumen melihat merek sebagai sebuah 

tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. 

c. Merek dapat menambah image sebuah produk : konsumen 

cenderung memilih produk yang telah memiliki merek karena lebih 

dipercaya serta asal-usul produk bisa diusut. 

d. Kebutuhan untuk mengelola merek akan lebih dirasakan oleh 

pengusaha usaha kecil yang akan membuka cabang. 

 

                                                             
1 Tim Lindsey ( ed. ), 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 5th ed., Bandung : P.T. 

ALUMNI, Hal. 5. 
2 Internet, 26 Desember 2017, http://www.becakmabur.com/branding-mengapa-merek-sangat-

penting/. 
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Selain pentingnya pendaftaran merek, dalam perlindungan merek juga 

diatur mengenai hak eklsklusif mengenai merek yang diatur  Pasal 1 Angka 5 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 dalam ketentuan umum 

dijelaskan bahwa: 

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin 

kepada pihak lain untuk menggunakannya.” 

 

Dalam Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 

Rights (TRIPs) menegaskan bahwa merek dagang terdaftar yang memiliki hak 

eklusif berguna untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin 

pemilik atas merek tersebut untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan. 

Tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, barang atau jasa yang 

sama atau mirip dengan barang atau jasa atas merek yang telah di daftarkan 

harus sudah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat 

menyebabkan kebingungan pada konsumen atas suatu produk yang serupa. 

Hak ekslusif tidak mengurangi hak yang sudah ada dan tidak akan 

mempengaruhi  suatu Negara Anggota menyediakan perlindungan hak merek 

dagang atas suatu dasar penggunaan.3 

Perlindungan hukum atas hak merek harus dilakukan melalui proses 

pendaftaran terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 15 UU 

Merek dan Indikasi geografis Tahun 2016. Di dalam Pasal 4 ayat (1) 

dijelaskan bahwa “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon 

                                                             
3 Rahmi Janed, 2015, Hukum Merek ( Trademark Law ) Dalam Era global  dan Integrasi 

Ekonomi, Jakarta : Prenadamedia Group, hal. 193. 
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atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam 

bahasa Indonesia.” 

Selain perlindungan atas hak merek, merek yang mempunyai reputasi 

tinggi atau merek terkenal tentunya sangat penting untuk dilindungi. Karena 

peniruan dalam kasus merek terkenal akan sangat merugikan produsen asli 

suatu produk tersebut dan konsumen yang akan membelinya. Merek terkenal 

merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi dan memiliki daya tarik besar 

pada masyarakat karena telah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. 

Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“Paris 

Convention”) dan the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (“TRIPS Agreement”). Di dalam Paris Convention dan 

TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi 

merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di 

negara itu. 

Semakin maju dan berkembang suatu negara, tentu akan mendorong 

masyarakatnya untuk lebih kreatif dalam menciptakan suatu temuan. Temuan 

tersebut dapat berupa temuan baru atau merupakan regenerasi dari suatu 

produk yang sudah ada sebelumnya. Terdapat banyak produk yang beredar di 

dalam masyarakat  merupakan barang tiruan, baik itu tiruan barang merek 

terkenal maupun tiruan suatu produk dengan diberikan sesuatu inovasi di 

dalamnya sehingga menciptakan kesan produk baru yang inovatif. Banyaknya 

produk tiruan sangatlah merugikan pemilik merek, karena dianggap telah 
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mencuri ide dan mendompleng nama popularitas merek yang sudah terkenal di 

dalam masyarakat terlebih dahulu. Oleh sebab itu sangat penting sebuah 

merek dan produk didaftarkan untuk menghindari dari adanya pemalsuan. 

Tidak sedikit suatu produk yang memiliki merek tertentu telah di 

palsukan secara bebas untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat di 

Indonesia. Pemalsuan tersebut dapat berupa merek, produk, serta desain yang 

memiliki kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya. Contoh 

pemalsuan produk di Indonesia yang sangat banyak beredar salah satunya 

yaitu barang-barang sejenis dengan merek, produk, serta desain yang sama 

tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Produk tiruan tersebut tentunya 

memiliki kualitas yang lebih buruk dibandingkan produk aslinya dan harga 

yang ditawarkan akan jauh lebih murah dibandingkan dengan produk aslinya. 

Selain itu banyak juga tiruan produk yang memiliki persamaan pada pokoknya 

maupun keseluruhannya dalam hal desain, cara pengucapan, serta cara 

penulisan. Tidak sedikit pemilik merek terkenal juga menjadi korban 

pemalsuan suatu produk, diantaranya KFC, Starbucks Coffe, serta NIKE. 

Merek-merek tiruan tersebut memiliki etikad tidak baik dalam menjual 

produknya, karena di dalam produk tersebut menggunakan desain serta cara 

pengucapan yang sama dengan produk aslinya. Berikut adalah contoh 

pemalsuan merek yang banyak terjadi : 
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Gambar 1 : logo Starbuck Coffe asli 

 

Gambar 2 : logo Starbuck Coffe palsu 

Masyarakat di Indonesia seringkali lebih memilih produk tiruan, 

karena sebagian orang berpendapat bahwa kualitas serta keaslian suatu produk 

tidak terlalu penting dibandingkan produk sejenis dengan harga yang lebih 

terjangkau. Oleh sebab itu pemalsuan merek terkenal di Indonesia masih 

sangat banyak terjadi dan belum ada pengambilan tindakan yang tegas untuk 

menuntaskan masalah pemalsuan merek, produk, serta usaha dibidang jasa. 

Pemalsuan terhadap suatu merek tentunya akan mengakibatkan 

sengketa antara pemilik merek dan pihak yang memiliki etikad tidak baik 

untuk memalsukan merek terkenal tersebut. Sengketa mengenai merek 
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tentunya memiliki sanksi yang cukup jelas. Di dalam Pasal 3 UU Merek dan 

Indikasi geografis Tahun 2016 dijelaskan bahwa hak atas merek diperoleh 

setelah merek tersebut terdaftar. Pihak yang pertama mendaftarkan berhak atas 

merek dan secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, sedangkan pihak 

lain tidak diperbolehkan memakai merek tersebut kecuali dengan adanya izin 

dari pemilik merek. Ketentuan mengenai hak eklusif dijelaskan dalam Pasal 1 

Angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Selain itu merek juga 

tidak dapat didaftarkan oleh pihak yang memiliki etikad tidak baik dengan 

ketentuan pendaftaran merek yang dimuat dalam Pasal 21 UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016. Dalam penjelasan Pasal 21 UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

“Pemohon yang beretikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga 

dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau 

mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi 

persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. 

Pada tahun 2007 terjadi sengketa merek antara PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA 

FARMA, Suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman No. 296, Surakarta 57141 

yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan HARGIYANI, beralamat 

di Jalan Pringgokusuman No. 16 A RT. 017/RW 004, Kel. Pringgokusuman 

Gedongtengen, Yogjakarta 55272 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak telah ditemukan fakta hukum 



8 
 

bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek jasa “GRAHA FARMA” 

sebagaimana dimuat dalam : 

a. Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa dalam 

kelas 40, antara lain: “pengadaan dan pembuatan obat-obatan”; 

b. Daftar No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-

jasa dalam kelas 35, antara lain: “pertokoan, toko obat, apotik, dan lain-

lain; 

c. Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-

jasa dalam kelas 44, antara lain: “rumah sakit dan lain-lain. ; 

d. Badan hukum PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA 

FARMA telah lama digunakan Penggugat untuk memproduksi obat. 

Badan hukum tersebut, didirikan pada tanggal 21 September 1973 

sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 6 Agustus 1991 No. 63 ; 

e. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat 

yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula 

disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim. Bukti-bukti mana 

diberi tanda P.1 sampai dengan P. 15. Selain dari pada itu Penggugat juga 

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yakni masing-

masing bernama : TJIOE TJAW DJIANG dan SOEDARTO 

SOEDARSONO serta seorang saksi ahli ysitu IGNATIUS M.T 

SILALAHI, SH; 
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Sedangkan fakta hukum Tergugat yaitu :   

a. Telah mendaftarkan dan menggunakan merek “GRAHA FARMA” 

Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 atas nama 

HARGIYANI (Tergugat) untuk melindungi jasa-jasa yang tergolong 

dalam kelas 44 yaitu: “jasa apotik;” 

b. Bahwa merek jasa “GRAHA FARMA” Tergugat mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan merek “GRAHA FARMA” dan 

nama badan hukum “PT. GRAHA FARMA” milik Penggugat. 

c. Bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang telah 

menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal 

Penggugat, sehingga pendaftaran Merek Tergugat tersebut 

bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

Tentang Merek. 

d. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy 

surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah 

pula disesuaikan dengan aslinya di muka Majelis Hakim. Bukti-bukti 

mana diberi tanda T.1 S/D T. 39. Selain dari pada itu Tergugat telah 

mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SUHARSO, 

SH. MH. dan AGUS KURNIAWAN ; 

 

Di dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah 

mendalilkan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek jasa “GRAHA 

FARMA” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa PT. 

GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. 
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GRAHA FARMA terkenal milik Penggugat. Oleh karena itulah tindakan 

Tergugat merupakan perbuatan yang mamiliki etikad tidak baik, sehingga 

merek Tergugat tersebut haruslah dibatalkan. Mengingat sistem hukum merek 

di Indonesia adalah sistem konstitutif dengan asas first to register. Maka 

dengan demikian gugatan Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.  

Oleh kerena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengkaji sengketa Graha Farma dalam Putusan 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG berdasarkan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengingat asas first to 

register pada sengketa tersebut, maka yang dapat menang adalah Penggugat. 

Karena Penggugat telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tanggal 

1 April 2003 sedangkan merek Tergugat terdaftar pada 29 Maret 2005. 

Sengketa pemilik merek Penggugat Graha Farma tergolong dalam 

merek terkenal, karena PT Graha Farma yang bergerak dibidang obat-obatan, 

apotik, serta rumah sakit telah berdiri sejak 21 September 1973 dan telah 

terdaftar terlebih dahulu di kelas 35 dan 40 dan telah terkenal di daerah Jawa 

Tengah dan Jogjakarta. Di dalam penjelasan di atas terdapat tiga fakta hukum 

pendaftaran merek PT Graha Farma yaitu Daftar No. 534274, No. 

IDM000034607, dan No. IDM000034608. 

Harapannya penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan 

bahan baru untuk dianalisis dan dikembangkan sehingga dapat menjadi 

masukan dalam putusan kasus yang serupa. Dalam hakikatnya perlindungan 

merek di Indonesia perlu diterapkan secara adil agar pemilik merek tidak 
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merasa dirugikan akibat adanya pihak lain yang memiliki etikad tidak baik 

untuk meniru merek tersebut. Selain itu alasan peneliti tertarik dengan kasus 

tersebut karena peraturan yang diterapkan di Indonesia kurang tegas sehingga 

banyak terjadi pendaftaran merek yang tumpang tindih dan menimbulkan 

sengketa. Dalam penyelesaian sengketa seringkali putusan yang ditetapkan 

juga tidak relevan, sehingga dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat 

dalam penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN 

HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA NO. 

08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG TENTANG PERLINDUNGAN BAGI 

PEMEGANG MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI 

GEOGRAFIS”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia 

ditinjau dari  Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

dibandingkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek Graha 

Farma, ditinjau dari dari  Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang 
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Merek dibandingkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis? 

3. Apakah pertimbangan hakim pada saat pemutusan perkara No. 

08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang Graha Farma sudah sesuai 

dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dibandingkan 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk dan dengan tujuan untuk memperoleh 

data yang kemudian dianalisis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia. 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap merek terkenal di 

Indonesia ditinjau dari  Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek dibandingkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis ? 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek 

Graha Farma, ditinjau dari dari  Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

Tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

3. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim pada saat pemutusan 

perkara No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang Graha Farma 
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sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

dibandingkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berharap 

pnelitian tersebut dapat memberi manfaat dalam segi akademis maupun dalam 

segi praktis. 

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat menambah 

bahan kajian terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia. 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan yakni akademisi, menteri Hukum dan 

HAM, Direktorat Jendral HKI, hakim, serta para pendaftar merek sebagai 

masukan untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan merek terkenal 

di Indonesia. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian memiliki kaitan yang sangat erat dengan metode penelitian, 

hal tersebut merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan 

tertentu untuk mendukung penulis dalam melakukan suatu penelitian. Menurut 

Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki 

tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

menganalisisnya serta dilakukan penelitian mendalam terhadap faktor hukum 
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tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

ditimbulkan atas suatu permasalahan yang ditimbulkan dari gejala hukum 

yang ditimbulkan.4 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut. 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan adalah normatif komparisi, yaitu 

pendekatan dilakukan dengan cara membandingkan antara Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan Undang-Undang No. 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang Graha Farma dalam 

penyelesaian sengketa perkara. Metode berpikir yang digunakan oleh 

penulis yaitu metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang diambil 

dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola 

berpikir yang disebut dengan selogisme.5 Selogisme tersusun dari 

pernyataan dan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, dalam penelitian yang 

diambil oleh penulis, penulis akan menyusun dan menjabarkan pernyataan 

yang ada kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan 

Alasan peneliti memilih metode pendekatan normatif komparisi 

karena penelitian akan dilakukan dengan cara membandingkan UU Merek 

yang lama dengan UU  Merek yang masih berlaku dalam pemutusan 

sengketa merek terkenal Graha Farma. Kesimpulan diambil berdasarkan 

                                                             
4 H. Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, 6th ed., Jakarta : Sinar Grafika, hal. 18. 
5 Internet, 18 Februari 2018, https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-

deduktif/ 
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analisis putusan sengketa kasus No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG 

Tentang Graha Farma yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta teori-teori 

merek yang terkait. Berdasarkan pokok bahasan di atas, metode 

pendekatan normatif komparisi sangat cocok untuk digunakan oleh 

peneliti karena pendekatan akan dilakukan dengan cara menelaah teori-

teori yang telah ada serta membandingkan Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 Tentang Merek dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis yang terkait untuk membuat kesimpulan 

yang tepat untuk menyelesaikan sengketa kasus No. 

08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang Graha Farma. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan 

memberi gambaran dan menuliskan mengenai sengketa kasus yang terjadi 

yang nantinya akan diambil kesimpulan. Menurut Sugiono, Metode 

Deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.6 Dengan 

pengertian lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau 

                                                             
6 Internet, 26 Februari 2018, https://www.scribd.com/mobile/doc/306349047/Adapun-Pengertian-

Dari-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono 
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memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya pada 

saat penelitian sedang dilaksanakan, hasil penelitian tersebut kemudian 

akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Dikatakan deskriptif 

karena penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

merek terkenal di Indonesia yang di tinjau dari UU Merek. 

Penulis meneliti mengenai kasus secara langsung, lalu dikaji 

dengan teori yang ada, dan kemudian akan di ambil kesimpulan dari kasus 

tersebut untuk menjawab masalah yang akan dibahas. Penelitian kasus 

akan di lakukan di Pengadilan Niaga Semarang yang kemudian kasus 

tersebut akan di analisis dan dikaitkan dengan teori-teori merek serta UU 

Merek sehingga nantinya akan ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan 

sengketa kasus mengenai merek tersebut. 

 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu Putusan 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.Smg tentang kasus Graha Farma yang 

dikaji Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dibandingkan 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini mengggunkan pendekatan kualitatif, 

maka penelitian lebih menekankan pada pengumpulan dan penyajian data 

primer yang dilengkapi dengan kajian data sekunder. Data primer yaitu 
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data yang didapat dengan melakukan wawancara langsung terhadap 

hakim. Sedangkan data sekunder yaitu data yang pengumpulannya 

dilakukan melalui studi kepustakaan. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang bertujuan untuk mendapatkan data primer.7 Data primer 

diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh hakim terkait, yaitu 

Bapak Muhamad Yusuf, SH, MH. Wawancara dilakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 512, 

Semarang. Selain itu perolehan data dari studi dokumenter didapat dari 

surat gugatan, keterangan saksi, dan surat keputusan. 

Sebelum melakukan wawancara terhadap hakim, penulis 

menyiapkan beberapa pedoman pertanyaan yang terkait dengan 

sengketa kasus Graha Farma. Pertanyaan tersebut digunakan selama 

proses wawancara berlangsung, namun pertanyaan dapat berkembang 

sesuai dengan berjalannya wawancara. Responden yang terlibat dalam 

wawancara tersebut merupakan hakim terkait dalam pemutusan 

sengketa perkara Putusan No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG 

tentang kasus Graha Farma yaitu Bapak Muhamad Yusuf, SH, MH. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Soerjono Soekanto, op. cit., Hal 12. 
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b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan dan mempelajari isi buku-buku, undang-undang, skripsi-

skripsi di bidang hukum terkait dengan masalah yang diangkat oleh 

penulis. Adapun studi pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder terhadap Putusan 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.Smg tentang kasus Graha Farma. 

Di dalam sebuah penelitian hal paling penting yaitu bahan 

hukum yang nantinya dapat digunakan oleh penulis sebagai sumber 

penelitian hukum. Fungsi dari adanya bahan hukum yaitu sebagai 

jawaban atas suatu isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Bahan 

hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar. Bahan hukum primer 

untuk penelitian ini meliputi : 

a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 

b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. 
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d) Putusan No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.Smg tentang Graha 

Farma. 

e) Hasil wawancara dengan hakim terkait yaitu Bapak Muhamad 

Yusuf, SH, MH. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

digunakan untuk membantu menjelaskan dan memahami bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa 

skripsi, berita cetak online, hasil penelitian yang berkaitan dengan 

hukum merek dan perlindungan merek terkenal. 

3) Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membantu 

memberikan tambahan informasi terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder.  

 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul disusun secara sistematis, diperiksa, 

dipilih, serta disajikan oleh penulis dalam bentuk uraian berupa paragraf. 

Data yang mendukung dalam penelitian digunakan serta diuraian lebih 

lanjut secara deskriptif, sedangkan data yang kurang akurat tidak akan 

digunakan. Bilamana data dirasa kurang, maka penulis dapat 

menambahkan data. Setelah pengolahan data selesai dan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis dan disajikan 

dalam bentuk uraian-uraian. Data berupa sengketa kasus merek di analisis 
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dan dikaitkan dengan UU merek serta teori-teori terkait yang kemudian 

diuraikan dalam bentuk paragraf. 

  

6. Metode Analisa Data 

Metode analisisa data merupakan kegiatan pengolahan data 

menjadi informasi agar karakteristik data tersebut dapat mudah dipahami 

serta bermanfaat untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan, terutama 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu tujuan dari analisis 

data yaitu untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan suatu 

permasalahan. Dengan demikian, teknik analisis data sangat erat 

hubungannya dengan metode pendekatan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif dan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Landasan teori 

digunakan sebagai acuan penemuan fakta di lapangan, latar penelitian, 

serta bahan pembahasan hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada 

pendekatan kualitatif penelitian berdasar pada data, pemanfaatan teori 

yang telah ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. 

Pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan deduktif-induktif (dari 

yang umum ke khusus). Pendekatan dilakukan terhadap sumber hukum 

primer dan sekunder berdasarkan putusan sengketa merek 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG dan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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F. Sistematika Penulisan 

 

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi mengenai latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

metode penelitian.  

Bab II adalah tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan 

umum mengenai merek sebagai hak kekayaan intelektual, perlindungan 

hukum merek, merek terkenal, serta pertimbangan hakim dalam memutus 

suatu perkara. 

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 

merupakan jawaban dari perumusan masalah mengenai pengaturan hukum 

terhadap merek terkenal di Indonesia serta pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi pemegang hak atas merek GRAHA FARMA di tinjau dari 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

Tentang Merek. Selain dari pada itu dalam pembahasan di bab tiga juga 

menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu 

perkara, Putusan No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang Graha 

Farma ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 Tentang Merek. 

Bab IV adalah bab Penutup yang terdiri dari simpulan yang 

didasarkan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut simpulan 

tersebut. 
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