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ABSTRAKSI 

 

Pendekatan rule of reason dalam Hukum Persaingan Usaha tidaklah semata-
mata digunakan untuk mengkaji suatu tindakan oleh para pelaku usaha yang tidak 
sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, tetapi juga sebagai dasar untuk 
menentukan dampak negatif yang timbul dari praktik perjanjian lisensi kekayaan 
intelektual. Oleh sebab itu, pentingnya peran perjanjian lisensi kekayaan intelektual 
ditinjau dari sengketa hukum atas Hak Merek dalam mewujudkan persaingan usaha 
yang sehat sebagaimana amanat dari Undang-Undang Persaingan Usaha. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk 
menggambarkan secara akurat mengenai implikasi prinsip rule of reason terhadap 
pelanggaran yang terjadi pada perjanjian lisensi kekayaan intelektual sehingga 
mewujudkan suatu perjanjian yang win-win solution dan berdampak positif dalam 
mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Penelitian dilakukan dengan melakukan 
analisis terhadap suatu kasus yang pernah terjadi (putusan pengadilan niaga). 

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam membuat suatu perjanjian lisensi, 
khususnya di bidang kekayaan intelektual harus memperhatikan prinsip dasar dan 
azas dalam Hukum Kontrak. Hal ini sangat fundamental untuk meminimalisir 
bahkan menghindari suatu sengketa yang timbul dikemudian hari. Selain itu 
penerapan prinsip rule of reason dalam mengkaji dampak negatif dari perjanjian 
lisensi merek Cap Kaki Tiga sudah tepat azas. Sehubungan dengan hal ini maka 
sengketa hukum pada perjanjian lisensi atas Hak Merek Cap Kaki Tiga 
mengindikasikan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan 
mengedepankan prinsip dasar dalam hukum kontrak, khusunya prinsip itikad baik, 
sehingga mewujudkan persaingan usaha yang jujur dan sehat. 

 
 

Kata Kunci: Rule of Reason, Perjanjian Lisensi Merek, Prinsip Hukum Kontrak, 
Azas Keadilan, Prinsip Itikad Baik. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS IMPLIKASI PRINSIP RULE ... MARANDIKA EKA SAPUTRA, S.H.


	1 HALAMAN COVER DEPAN
	2 HALAMAN COVER BELAKANG
	3 LEMBAR PENGESAHAN
	4 LEMBAR PRASYARAT GELAR
	5 HALAMAN PENGUJI
	6 HALAMAN MOTTO
	7 KATA PENGANTAR
	8 PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS
	9 RINGKASAN
	10 ABSTRAKSI
	11 ABSTRACT
	12 DAFTAR ISI
	13 BAB  I 
	14 BAB  II
	15 BAB III
	16 BAB IV
	17 DAFTAR PUSTAKA

