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Legal Memorandum 

Tinjauan Hukum atas Permohonan Merek yang Melibatkan Banyak Pihak: Studi atas Polemik 

Pendaftaran Merek “Citayam Fashion Week” 

 

A. Heading 

(1) Kepada         :  ALSA Local Chapter Universitas Andalas 

(2) Dari              :  Researcher ALSA Local Chapter Universitas Andalas 

(3) Perihal          : Tinjauan Hukum atas Permohonan Merek yang Melibatkan 

Banyak Pihak : Studi atas Polemik Pendaftaran Merek “Citayam Fashion Week” 

(4) Tanggal        :   22 September 2022 

B. Statement of Assignment 

Kami sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan Legal Memorandum yang 

membahas mengenai tinjauan hukum atas permohonan merek yang melibatkan banyak pihak : 

studi atas polemik pendaftaran merek “Citayam Fashion Week. 

C. Issues 

Pertengahan tahun 2022 masyarakat Jakarta, khususnya di daerah Sudirman Center Business 

District (SCBD) tengah diramaikan oleh masyarakat umum yang sebagian besar berusia 

remaja. Remaja tersebut diketahui tidak hanya berasal dari daerah sudirman, tetapi juga 

berasal dari daerah Citayam, Bojong Gede, Depok, dan daerah lainnya. Para remaja 

mengunjungi kawasan tersebut tidak hanya sekedar untuk nongkrong saja, tetapi juga saling 

menunjukkan selera fashion mereka yang unik dan kekinian. Mereka menggunakan kawasan 

Sudirman Central Business District (SCBD) sebagai ajang street fashion show yang 

menampilkan outfit mereka yang tidak biasa. 

Hal inilah yang mengundang para vloggers dan/atau youtuber untuk mengunjungi, 

meliput serta mewawancarai remaja-remaja tersebut. Mereka membuat konten-konten 

menarik dengan menanyakan daerah asal, harga outfit yang mereka gunakan, tujuan mereka 
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ke SCBD, pasangan, dan lain sebagainya. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian artis-

artis saja, tetapi juga menarik perhatian pejabat pemerintahan diantaranya ialah Gubernur DKI 

Jakarta, Anies baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan kamil. Para pejabat juga turut 

menunjukkan kebolehannya berlenggak-lenggok dalam ajang fashion show tersebut. Video-

video tersebut kemudian viral di berbagai media sosial salah satunya TikTok dan Instagram 

sehingga menambah antusiasme dan daya tarik dari masyarakat untuk melihat dan ikut serta 

dalam fenomena tersebut. Akibat viralnya video tersebut, kawasan Sudirman Central Business 

District yang dulunya merupakan kawasan elit dan pusat bisnis kemudian dikenal sebagai 

kawasan ajang fashion show yang diramaikan oleh remaja-remaja SCBD. Dalam konteks ini, 

SCBD merupakan singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok. Berdasarkan 

fenomena tersebut, muncullah istilah “Citayam Fashion Week”. 

Akibat dari semakin merebaknya fenomena ini dan semakin populernya nama 

“Citayam Fashion Week” kemudian menarik beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan 

yaitu dengan cara mendapatkan hak eksklusif atas merek “Citayam Fashion Week”. Hal itu 

dikarenakan merek tersebut belum tercatat di pangkalan data Dirjen Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan HAM. Karena itulah, pihak-pihak tersebut berinisiatif untuk 

mendaftarkan merek tersebut. Beberapa pihak yang mendaftarkan merek “Citayam Fashion 

Week” ke Dirjen Kekayaan Intelektual ialah PT Tiger Wong Entertainment, Indigo Aditya 

Nugroho, dan Daniel Handoko Santoso. Tindakan yang diambil oleh pihak-pihak tersebut 

menimbulkan polemik di masyarakat karena dinilai tidak berhak mengajukan dan 

mendapatkan hak eksklusif atas merek “Citayam Fashion Week”. 

Berdasarkan perspektif hukum, apakah pendaftaran merek “Citayam Fashion Week” tersebut 

sudah berdasarkan asas itikad baik? 

D. Brief Answer 

Tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak terutama 2 entitas perusahaan hiburan yaitu PT 

Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugroho yang mendaftarkan permohonan 

merek “Citayam Fashion Week” dalam kelas jasa menuai pertentangan dan penolakan dari 

berbagai kalangan. Tindakan yang dilakukan oleh 2 entitas perusahaan hiburan tersebut dinilai 
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bertentangan dengan asas itikad baik. Selain itu, masyarakat menilai bahwa tindakan 2 entitas 

perusahaan tersebut merupakan upaya untuk semakin menguntungkan kepentingan personal 

dan seharusnya 2 entitas perusahaan hiburan tersebut tidak berhak mendaftarkan merek 

tersebut karena mereka bukan pencetus atau penemu dari merek tersebut. 

E. Statement of Facts 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut: 

(1) Bahwa Fenomena Citayam Fashion Week merupakan fenomena masyarakat yang 

terjadi di Jakarta, tepatnya di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD).  

Fenomena ini dipelopori oleh remaja-remaja SCBD, yang mana dalam konteks ini 

SCBD merupakan singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok. Para 

remaja tersebut melakukan ajang street fashion show yang menampilkan outfit 

mereka yang unik, kekinian, dan gaya penampilan yang tidak biasa. 

(2) Bahwa hal inilah yang mengundang para vloggers dan/atau youtuber, artis-artis 

lainnya serta pejabat pemerintahan diantaranya ialah Gubernur DKI Jakarta, Anies 

baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan kamil. Para pejabat juga turut 

menunjukkan kebolehannya berlenggak-lenggok dalam ajang fashion show tersebut. 

Video-video tersebut kemudian viral di berbagai media sosial salah satunya TikTok 

dan Instagram sehingga menambah antusiasme dan daya tarik dari masyarakat untuk 

melihat dan ikut serta dalam fenomena tersebut. 

(3) Bahwa dengan viralnya video tersebut, kawasan Sudirman Central Business District 

yang dulunya merupakan kawasan elit dan pusat bisnis kemudian dikenal sebagai 

kawasan ajang fashion show yang diramaikan oleh remaja-remaja SCBD. 

Berdasarkan fenomena tersebut, muncullah istilah “Citayam Fashion Week” 

(4) Akibat dari semakin merebaknya fenomena ini dan semakin populernya nama 

“Citayam Fashion Week”. Terdapat beberapa pihak yang mengajukan Permohonan 

Merek atas Merek Dagang dan Merek Jasa “Citayam Fashion Week” yaitu: 

a. PT Tiger Wong Entertainment 

Mengajukan permohonan hak atas merek “Citayam Fashion Week” pada 

tanggal 20 Juli 2022 ke Dirjen Kekayaan Intelektual dalam kelas jasa, yakni 
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hiburan dalam sifat peragaan busana, Layanan hiburan yaitu menyediakan 

podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, 

Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi 

peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, 

dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan, pengaturan peragaan busana 

untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi 

sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode 

untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan. 

b. Indigo Aditya Nugroho 

Mengajukan permohonan hak atas merek “Citayam Fashion Week” pada 

tanggal 21 Juli 2022 ke Dirjen Kekayaan Intelektual dalam kelas jasa, yakni jasa 

ajang pemilihan kontes (hiburan), expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan 

pendidikan, fashion show (hiburan), hiburan dalam sifat peragaan busana, jasa 

hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung, Jasa mengatur, 

menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan 

langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, 

kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga, Jasa 

pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan 

pelaksanaan model acara secara wajar, jasa produksi dan presentasi/penyuguhan 

untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara 

dengan partisipasi, organisasi acara hiburan, organisasi peragaan busana untuk 

tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran 

kebudayaan untuk tujuan hiburan, pengaturan peragaan busana untuk keperluan 

pertunjukan, penyedia konten melalui situs web, penyediaan informasi, termasuk 

secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan 

budaya, perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, perencanaan 

pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana, serta 

pertunjukan panggung live. 

c. Daniel Handoko Santoso. 

Mengajukan permohonan hak atas merek “Citayam Fashion Week” pada 

tanggal 24 Juli 2022 ke Dirjen Kekayaan Intelektual dalam kelas barang atau 
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jasa, yakni alas kaki, alas kaki untuk anak-anak, alas kaki untuk orang dewasa, 

alas kaki untuk pria, alas kaki untuk pria dan wanita, alas kaki untuk wanita, baju 

kaos (t-shirt), baju ketat, baju koko, baju olahraga, baju rajut (pakaian), sampai t-

shirt lengan panjang, dan t-shirt printing. 

(5) Bahwa pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut telah 

menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Yakninya mempertanyakan 

apakah mereka berhak untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek “Citayam 

Fashion Week” atau tidak. Oleh karena itu, karena mendapat pertentangan dari 

masyarakat, beberapa pihak telah mengajukan penarikan kembali permohonannya. 

Indigo Aditya Nugroho telah menarik permohonannya pada tanggal 25 Juli 2022, 

kemudian PT Tiger Wong Entertainment juga telah menarik kembali 

permohonannya pada tanggal 27 Juli 2022. 

F. Analysis 

a. Tinjauan Umum tentang Merek 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa.1  [1] 

Ekuitas dari suatu merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan 

dengan merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh suatu barang dan/atau jasa bagi perusahaan maupun konsumen. 

Berdasarkan definisinya, unsur-unsur merek adalah sebuah tanda, memiliki daya 

pembeda, dan memiliki nilai ekonomis karena digunakan dalam rangka perdagangan 

barang dan jasa. 2 Dengan demikian, merek adalah sebuah tanda yang digunakan untuk 

                                                             
1  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
2 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI) (Raja Grafindo 

Persada 2013).[207]. 
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membedakan suatu barang/jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum 

dengan suatu barang/jasa yang dihasilkan pihak lain. 

Jenis-jenis merek terdiri atas: 

1. 3Merek Dagang 

adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang 

atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 

dengan 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 sejenis lainnya. 

3. Merek Kolektif 

adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik 

yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta 

pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya. 

Dalam hukum positif Indonesia, merek diklasifikasikan sebagai hak kekayaan 

intelektual yang mendapatkan perlindungan sebagaimana dituangkan dalam UU No 20 

Tahun 2016 tentang Merek.  Perlindungan atas merek tersebut dilakukan karena merek 

merupakan suatu kekayaan intelektual seseorang atau badan hukum yang memiliki 

nilai ekonomis.  Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara ialah hak eksklusif 

yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mengeksploitasi sumber daya 

yang terbatas dengan cara yang belum tentu peka terhadap orang lain atau masyarakat 

                                                             
3 Pasal 1 angka 2-5 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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dan hak eksklusif tersebut dapat digunakan oleh pemilik merek untuk menggunakan 

sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya.4  

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek 

memaparkan bahwa hak atas merek hanya dapat diperoleh setelah merek tersebut 

terdaftar. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai permohonan pendaftaran merek 

diantaranya mengenai syarat dan tata cara permohonan, permohonan pendaftaran 

merek dengan hak prioritas, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, 

tanggal penerimaan permohonan, pengumuman permohonan, keberatan dan 

sanggahan, penarikan kembali permohonan pendaftaran merek, serta memuat aturan 

ketentuan merek yang diterima, ditolak dan merek yang tidak dapat diterima.5 

b. Tinjauan Umum Asas Itikad Baik 

Dalam Black’s Law Dictionary, dipaparkan  bahwa itikad baik (good faith) adalah: “A 

state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s 

duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing 

in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek 

unconscionable advantage” (Suatu keadaan pikiran yang terdiri dari (1) kejujuran 

dalam keyakinan atau tujuan, (2) kesetiaan pada tugas atau kewajiban seseorang, (3) 

ketaatan pada kewajaran standar komersial transaksi yang adil dalam perdagangan atau 

bisnis tertentu, atau (4) tidak adanya niat untuk menipu atau mencari keuntungan yang 

tidak masuk akal). 

Itikad baik juga berkaitan dengan cara berhubungan hukum dengan pihak lain 

dalam perjanjian dengan jalan yang jujur (honestly) dan baik (decently), dan ahli 

hukum lainnya menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (goede 

trouw).6Secara filosofi, itikad baik dapat dibedakan menjadi: 

                                                             
4 Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek (Rajawali Pers 2017) [7]. 
5 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek 
6 Wirjono prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Sumur 2006) [56]. 
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1. Itikad baik secara subjektif 

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik dalam arti subjektif  berupa 

kejujuran. Yakni pengiraan seseorang pada waktu dimulainya hubungan hukum. 

Pengertian itikad baik secara subjektif tercermin pada Pasal 530 KUHPerdata 

yang menyatakan bezit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad 

buruk memiliki makna tersirat bahwasanya konteks itikad baik secara subyektif 

berkaitan dengan kondisi sikap batin seseorang. 3 

2. Itikad baik secara objektif 

Yaitu kepatutan yang terletak pada keadaan sekitar persetujuan dan tindakan yang 

akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk pelaksanaan mengenai hal 

tertentu. Pengertian itikad baik secara obyektif juga tercermin dalam KUHPerdata 

pasal 1338 ayat 3 yakni persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. 

c.       Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Ditinjau dari Perspektif Asas 

Itikad Baik 

Fenomena Citayam Fashion Week yang dipelopori oleh remaja-remaja SCBD 

(Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok) menarik perhatian dan antusias banyak 

kalangan. Tidak hanya sebatas ajang fashion show dan ekspresi diri, beberapa pihak 

mulai melihat berbagai peluang dari fenomena ini. Salah satunya adalah peluang bisnis 

dari merek “Citayam Fashion Week”. Muncul berbagai pihak yang mengajukan 

permohonan atas merek “Citayam Fashion Week” diantaranya PT Tiger Wong 

Entertainment, Indigo Aditya Nugroho, Daniel Handoko Santoso, dan berbagai pihak 

lainnya.  

Hanya saja, yang mencuri perhatian dan menjadi persoalan bagi masyarakat 

adalah PT Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugroho yang merupakan 2 

entitas perusahaan hiburan turut serta mengajukan permohonan atas merek dari 

“Citayam Fashion Week”. Terlebih kedua entitas perusahaan tersebut bergerak di 
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bidang hiburan dan mendaftarkan permohonan merek “Citayam Fashion Week” di 

kelas jasa. Terlebih lagi, kedua pihak ini bukan merupakan pelopor atau pencetus 

merek “Citayam Fashion Week”.7 

Terlepas dari apapun alasan pengajuan permohonan tersebut, tidak dapat 

dipungkiri bahwa akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik merek terdaftar akan 

mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Hak eksklusif tersebut tidak serta 

merta langsung diberikan kepada pemohon. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek, hak atas merek akan diberikan kepada 

pemohon setelah melewati beberapa prosedur, antara lain: pengajuan permohonan, 

pemeriksaan formalitas (15 hari), pengumuman (2 bulan), pemeriksaan substantif (150 

hari), hingga penerbitan sertifikat.8[4] 

Upaya pendaftaran merek “Citayam Fashion Week” oleh PT Tiger Wong 

Entertaiment dan Indigo Aditya Nugroho menunjukkan upaya beritikad tidak baik. 

Dikatakan sebagai upaya beritikad tidak baik karena tindakan pihak tersebut memuat 

unsur-unsur seseorang dinyatakan beritikad tidak baik yaitu terdapat keuntungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung atas pendaftaran merek yang dilakukan, serta 

adanya kerugian yang diterima oleh pihak lain akibat dari pendaftaran merek yang 

dilakukan. Selain itu disebabkan karena mereka bukanlah pencipta dari merek tersebut. 

Nama “Citayam Fashion Week” merupakan suatu hal yang original dan milik publik.  

Sebelum mengajukan merek “Citayam Fashion Week” seharusnya PT Tiger 

Wong Entertaiment dan Indigo Aditya Nugroho sudah mengantongi izin terlebih 

dahulu. Akan tetapi, pada kenyataannya kedua pihak tersebut tidak mengantongi izin 

untuk pendaftaran merek tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia mengenai 

perlindungan merek mengenal istilah first to file, artinya pemegang hak atas merek 

                                                             
7 Gunawan Dharmadji, Antonius. 2022. Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week dikaji Berdasarkan Asas Itikad Baik, 

https://pdb-lawfirm.id/pendaftaran-merek-citayam-fashion-week-dikaji-berdasarkan-asas-itikad-baik/ 
8 Dgip.go.id. 2022. Polemik Merek Citayam Fashion Week, Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual: Siapapun Berhak 

Mengajukan Permohonan Merek, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/polemik-merek-citayam-fashion-week-plt-

dirjen-kekayaan-intelektual-siapapun-berhak-mengajukan-permohonan-merek?kategori=liputan-humas, 

 

https://pdb-lawfirm.id/pendaftaran-merek-citayam-fashion-week-dikaji-berdasarkan-asas-itikad-baik/
https://pdb-lawfirm.id/pendaftaran-merek-citayam-fashion-week-dikaji-berdasarkan-asas-itikad-baik/
https://pdb-lawfirm.id/pendaftaran-merek-citayam-fashion-week-dikaji-berdasarkan-asas-itikad-baik/
https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/polemik-merek-citayam-fashion-week-plt-dirjen-kekayaan-intelektual-siapapun-berhak-mengajukan-permohonan-merek?kategori=liputan-humas
https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/polemik-merek-citayam-fashion-week-plt-dirjen-kekayaan-intelektual-siapapun-berhak-mengajukan-permohonan-merek?kategori=liputan-humas
https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/polemik-merek-citayam-fashion-week-plt-dirjen-kekayaan-intelektual-siapapun-berhak-mengajukan-permohonan-merek?kategori=liputan-humas
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adalah siapa yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal 

HaKI. Dengan begitu yang mendapatkan perlindungan adalah yang pertama kali 

mendaftarkan merek. Dalam hal ini muncullah ungkapan “Siapa Cepat, Dia Dapat”.  

Meskipun begitu, segala pengaturan mengenai pendaftaran dan perlindungan 

hak atas merek secara tegas menegaskan bahwa setiap permohonan harus diajukan 

oleh pemohon dengan beritikad baik. Oleh karena kontroversi dari pendaftaran merek 

“Citayam Fashion Week”, Pihak Indigo Aditya Nugroho secara resmi telah menarik 

permohonannya pada tanggal 25 Juli 2022, kemudian PT Tiger Wong Entertainment 

juga telah menarik kembali permohonannya pada tanggal 27 Juli 2022.Tindakan yang 

diambil oleh kedua pihak untuk menarik kembali permohonannya merupakan suatu 

tindakan yang benar, karena jika permohonan tersebut tetap dilanjutkan, maka proses 

selanjutnya akan dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian HaKI.  

Pada tahap pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung 

selama 2 bulan, para pihak yang merasa keberatan, dapat mengajukan surat tertulis 

kepada Menteri atas permohonan merek tersebut. Kemudian pada tahap pemeriksaan 

substantif merek, jika terbukti permohonan tersebut diajukan dengan beritikad tidak 

baik, maka permohonan merek tersebut dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal 

Kementerian HaKI sebagaimana amanat Pasal 21 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek. Jika memang pendaftaran merek tersebut diajukan oleh pemohon 

dengan beritikad tidak baik, alangkah baiknya untuk tidak dilanjutkan sebab apabila 

dilanjutkan dan merek tersebut berhasil terdaftar, maka prosesnya akan panjang. 

Masyarakat yang dirugikan tentu akan melakukan upaya hukum lainnya. 

G. Conclusion 

Upaya pendaftaran merek yang diajukan oleh PT Tiger Wong Entertaiment dan Indigo Aditya 

Nugroho atas merek “Citayam Fashion Week” yang terkenal karena fenomena SCBD 

menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dinilai sebagai bentuk pendaftaran merek 

yang beritikad tidak baik. Hal tersebut berkaitan dengan makna dari itikad tidak baik sendiri 

baik yang ada dalam undang-undang merek maupun yang ada dalam konsep-konsep di dalam 
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hukum perdata  yakni  segala  tindakan yang  terdapat  niat  untuk  meniru,  menjiplak  atau  

mengikuti  merek  pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  menimbulkan kondisi persaingan 

usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen,  atau  berkaitan  dengan  kejujuran  

seseorang  dalam  rangka  melakukan  perbuatan hukum. Adanya perbuatan pendaftaran 

merek yang digunakan orang lain namun belum didaftarkan merupakan salah satu implikasi 

atau celah hukum atas prinsip perlindungan pendaftar pertama (first to file) yang dianut oleh 

Indonesia. Dengan adanya kontroversi terkait ini, maka kedua belah pihak secara resmi telah 

mengambil langkah untuk menarik kembali permohonan pendaftaran merek “Citayam 

Fashion Week”. 
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Polemik Pengesahan UU Sumbar, Benarkah Ada Unsur Diskriminatif ? 

Bilqis Bahira 

 Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi telah menanda tangani UU No.17 Tahun 2022 

Tentang Sumatera Barat. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan terkait falsafah syari’at islam yang 

mendasari adat dan budaya Minangkabau yaitu adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. 

Nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah merupakan bentuk aturan adat 

“salingka nagari” yang merupakan adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai prinsip yang 

berlaku. Adat tersebut diwarisi secara turun temurun di Minangkabau serta menjadi sarana mediasi 

bagi permasalahan warga adat. Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah  adalah aforisme 

terkait pengamalan adat dan islam dalam masyarakat Minangkabau. Nilai falsafah tersebut 

mendeskripsikan bahwa adat Minangkabau harus “bersendikan” kepada syari’at islam yang 

didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. 

 Pasal 5 huruf c UU No.17 Tahun 2022 berbunyi “ adat dan budaya Minangkabau 

berdasarkan pada nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, sesuai dengan 

aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa 

adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan local yang menunjukkan karakter 

religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”. Disebutkan dalam bab 

“penjelasan” mengenai maksud dari pasal tersebut yaitu falsafah adat basandi syara’, syara’ 

basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  UU No.17 Tahun 2022 ini sebenarnya  menggantikan UU No. 61 Tahun 1958 Tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.  

 Dengan disahkan UU ini, negara mengakui hukum adat budaya Minangkabau dan 

menguatkan ciri khas Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah adat basandi syara’, syara’ basandi 

kitabullah. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis yang kokoh dan jelas bagi masyarakat adat 

Minangkabau. Seluruh ketentuan UU ini memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi produk 

hukum turunan daerah tersebut, seperti peraturan daerah (perda), dan peraturan kepala daerah 

(perkada). Juga kepastian hukum dalam bidang sejarah, bahasa, desa/nagari, adat, upacara/ ritual, 

kesenian, kearifan local dan lain sebagainya.  

 UU ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pemberian otonomi daerah harus 

memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, termasuk kekayaan budaya dan kearifan 

lokal. Tujuannya dengan pemberian otonom daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagain 

urusan pemerintahan untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat tujuan 

bernegara. Ahli hukum tata negara Agus Riewanto menegaskan Sumatera Barat bukan peluang 

untuk membuat perda syari’ah, meski UU Sumbar mengakui berbagai asas dan falsafah religius 

sumbar. Hadirnya UU ini untuk memastikan bahwa Sumbar mempunyai UU sendiri yang terpisah 

dari Riau dan Jambi, bukan dengan tujuan untuk menjadikan Sumbar menjadi daerah otonom yang 

pemerintahannya berlandasan syari’at islam seperti Aceh. 

 Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I, Hermanto menyambut baik dan 

mendukung keseluruhan UU tersebut dalam keterangannya ketika diwawancara oleh wartawan. 



Beliau berpendapat bahwa UU ini adalah pengakuan negara terhadap adat dan budaya di 

Minangkabau. Beliau berharap dengan telah disahkan UU ini akan mengakhiri polemik tentang 

pemekaran Provinsi Sumbar yang tengah terjadi di masyarakat. Namun beberapa pihak 

menganggap bahwa UU ini memiliki multitafsir dan dapat menimbulkan kesempatan otoritas 

daerah Sumbar untuk mengeluarkan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif bagi kelompok 

minoritas. Otoritas Sumbar kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi 

kelompok minoritas agama dan gender di daerah mereka. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu,  

Otoritas Sumbar pernah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi 

non-muslim di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 di Kota Padang. 

 Andreas Hartono, seorang jurnalis dan peneliti senior dari organisasi non-profit Human 

Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa otoritas daerah Sumbar harus berhati-hati dalam 

menerapkan UU tersebut , jangan sampai dengan adanya UU tersebut menimbulkan perpecahan 

dalam masyarakat antara kelompok major dengan kelompok minor. 

 Hal ini disetujui oleh pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura yang 

mengatakan bahwa terlepas dari multitafsir, UU tersebut memiliki kelemahan karena hanya 

mencantumkan karakteristik satu etnis saja, padahal ada adat dan budaya lain yang hidup di Sumbar 

seperti adat Mentawai. Menurutnya kelemahan tersebut ada akibat dari kurangnya sosialisasi pihak 

yang membuat kebijakan dengan masyarakat lokal. Artinya, UU tersebut  belum mengakomodasi 

seluruh karakteristik masyarakat Sumbar. Beliau menambahkan, masyarakat dapat saja 

mengajukan uji materil (judicial review) atas Pasal 5 UU Sumbar ke Mahkamah Konstitusi jika 

merasa aturan tersebut multitafsir dan dapat menimbulkan persoalan. 

Pengesahan UU ini menimbulkan polemik karena dalam Pasal 5 UU tersebut terkesan 

mendiskriminasi masyarakat yang hidup di Sumbar yang tidak menerapkan nilai adat basandi 

syara’, syara’ basandi kitabullah contohnya suku Mentawai. Pasal ini dikhawatirkan dapat 

menimbulkan banyak perpecahan masyarakat adat daerah Sumbar di masa mendatang, namun 

sudah ditegaskan dalam bab penjelas UU No.17 Tahun 2022 bahwa falsafah adat basandi syara’, 

syara’ basandi kitabullah harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila.  
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