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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

 Pada awalnya merek hanyalah merupakan sebuah tanda agar konsumen dapat 

membedakan produk barang/jasa yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya merek 

konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan dan memudahkan dalam 

mengambil keputusan untuk menentukan apa yang akan dibelinya. Dalam 

perkembangannya peran merek berubah, merek bukan lagi sekedar tanda, melainkan 

gaya hidup. Sekarang merek telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat 

moderen. Merek dijumpai di segala aspek kehidupan seperti di bidang ekonomi, sosial 

budaya, pendidikan, olah raga dan lain-lain.   

 Merek bertujuan menunjukkan asal usul barang (indication of origin), terutama 

jika merek ini sudah dikenal dalam dunia perdagangan, baik nasional maupun 

Internasional. Di dalam pasar luar negeri, merek-merek seringkali sebagai satu-satunya 

cara untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill dengan konsumen luar negeri, 

merek-merek ini adalah simbol-simbol dengan nama seorang pedagang memperluas 

pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran.1 

 Merek adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi 

Undang-Undang merek yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa kali 

                                                             
1  BPHN, Seminar Hukum Merek, Jakarta: Bina Cipta, 1976, hlm. 68 
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perubahan untuk mengikuti aturan-aturan Internasonal yang berlaku dan mengikuti 

praktek-praktek bisnis masa kini. 

 Di zaman Hindia Belanda pengaturan merk dikenal dalam “Reglement 

Industriele Egendom” tahun 1912 S.1912 Nomor 545 yang berlaku sejak tahun 1913. 

Setelah Indonesia merdeka, diterbitkan untuk pertama kali Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1961 tentang Merek yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 yang baru 

berlaku efektif tanggal 11 November 1961. Undang-Undang Merek ini masih tetap 

dianggap sebagai terjemahan dari Undang-Undang merek yang pernah diterapkan di 

jaman penjajahan.2 

 Pada tahun 1992, Indonesia kembali melakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, 

dimana perubahan tersebut diletakkan pada persoalan kaidah-kaidah yang mengatur 

mengenai sistem merek, yang sebelumnya menggunakan sistem “first to use principle” 

atau disebut sistem deklaratif, menjadi sistem “first to file principle” atau disebut 

dengan sistem konstitutif. Didalam sistem ini, hak atas merk diakui dan dilindungi 

apabila merek tersebut telah terdaftar pada Kantor Merek, cq. Ditjen Hak Kekayaan 

Intelektual Kementerian Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1992 yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif tanggal 1 

                                                             
2  Insan Budi Maulana, Komposisi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi 

di bidang HAKL. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998, hlm xi 
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April 1993. Adanya Undang-Undang baru tersebut merupakan dasar keluarnya 

Peraturan Pemerintah yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek. 

 Pada tahun 1997, untuk ketiga kalinya Pemerintah Indonesia melakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 pada tanggal 7 Mei 

1997 sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai penandatangan pendirian 

World Trade Organization (WTO). Untuk memperbaiki kondisi perkembangan zaman 

dan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, maka dibutuhkan suatu 

ketentuan yang dapat mengatur pesatnya perkembangan perekonomian. Indonesia telah 

meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World 

Trade Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari 

Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs).3 Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong 

keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property (konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden 

Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty yang disahkan dengan Keputusan 

Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian 

Internasional tersebut oleh Pemerintah Indonesia, memuat kewajiban untuk 

menyesuaikan undang-undang merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam perjanjian Internasional yang telah diratifikasi tersebut. 

                                                             
3  Persetujuan ini disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Estabilishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) 
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 Pada Pasal 51 Persetujuan TRIPs memberikan definisi atas pemalsuan merek 

dagang (Counterfeit Trademark Goods) sebagai : tiap-tiap barang termasuk juga 

pembungkusnya, yang diedarkan dengan suatu merek dagang yang pemakainya tanpa 

izin yang menyerupai merek terdaftar untuk barang sejenis, atau yang tidak bisa 

dibedakan secara esensial dengan merek tersebut dan hal itu melanggar hak dari pemilik 

merek dagang secara hukum.4 Sedangkan ICC atau The Counterfeiting Intelligence 

Beaurean of The International Chamber of Commerce menyatakan bahwa secara 

popular definisi dan “Counterfeiting” melingkupi : Pembuatan suatu produk yang amat 

mirip atau imitasi dengan bentuk dari suatu produk yang dilindungi sebagai hak milik 

intelektual dan definisi ini biasanya diaplikasikan pada peniruan merek dagang, seperti 

halnya juga pada bungkus dan label, atau hal signifikan lainnya yaitu pada penampilan 

suatu barang5 dan biasanya yang menjadi sasaran dari semua ini adalah merek-merek 

terkenal. 

 Dengan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara anggota WTO tanpa 

terkecuali terkait oleh perjanjian TRIPs. Tujuan perjanjian TRIPs adalah melindungi dan 

melaksanakan hak-hak atas kekayaan intelektual harus memberikan sumbangan bagi 

                                                             
4  Lihat catatan kaki (14) dalam Pasal 51 TRIPs yang berbunyi “For the purpose of this agreement 

counterfeit trademark goods shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization 

a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which 

cannot be distinguished in its assential aspects from such trademarks, and thereby infringes the right of 

the owner of the trademark in question under the law of the Country of Importation: 
5  ICC. Supra note 17 at 19. Rata-rata perusahaan yang mengalami kompetisi secara langsung dengan 

pemalsu, menderita kerugian secara langsung dalam penjualan. Beberapa pasar yang didominasi oleh 

para pemalsu, menciptakan rintangan untuk pembuat barang asli untuk memasuki pasar. Lebih jauh 

konsumen tertipu atas dibelinya barang-barang palsu yang dikira produk asli, ketika mereka menyadari 

akan hal tersebut mereka menyalahkan pemilik merek asli atas rendahnya kualitas barang-barang yang 

nyatanya palsu tersebut hal mana menyebabkan hilangnya nama baik atau reputasi perusahaan yang 

bersangkutan. 
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kemajuan inovasi teknologi serta pengalihan dengan penyebaran teknologi dengan 

memperhatikan keseimbangan kepentingan antara produsen serta pengguna dan 

pengetahuan teknologi, dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat dan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban6. 

 Pada kenyataannya Undang-Undang ini masih memiliki kekurangan, 

kekurangan-kekurangan itu justru menimbulkan masalah bagi pelaksanaan perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek. 

Adapun kekurangannya antara lain : 

1. Masalah hak prioritas, yakni adanya prioritas terhadap merek tertentu terhadap 

orang tertentu yang dianggap berpengaruh, sehingga mudah mendaftar atas merek 

yang dikehendaki. Terhadap hal ini, seharusnya tidak demikian dan permintaan 

merek yang bersangkutan dianggap sebagai permintaan merek biasa atau 

permintaan merek tanpa hak prioritas. 

2. Perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis tidak jelas. 

3. Jangka waktu perpanjangan pendaftaran merek terlampau singkat. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.13 

PR.07.10 Tahun 2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa kata “Atas”), dapat 

disingkat dengan telah sesuai digunakan dalam Undang-Undang Paten Tahun 2001. 

                                                             
6  Ibid. hlm. 17 
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Undang-Undang Merek Tahun 2001. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, jadi 

bukan “Hak Kekayaan Atas Intelektual” (HAKI). Alasan perubahan antara lain adalah 

untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan 

seperti “atas” atau “dan”, terutama untuk istilah.7 

 Selanjutnya pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mulai berlaku pada tanggal 1 

Agustus 2001. Undang-undang tersebut berisi tentang bebagai hal yang sebagian besar 

sudah diatur dalam undang-undang terdahulu8. Beberapa perubahan penting yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tentang delik aduan dan 

peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan 

menggunakan alternative penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang terberat9. 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan langkah maju dalam 

menyikapi perkembangan yang ada dan juga sebagai upaya untuk melakukan 

perlindungan yang maksimal serta menyeluruh dalam perlindungan merek dan juga 

sebagai salah satu antisipasi dalam menghadapi era globalisasi perdagangan dunia. 

                                                             
7  Ahmad Zen Umar Purba, dikutip dari, Hendra Tanu Atmadja, Studi Mengenai Sengketa Atas Lagu, 

Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, 1 Maret 2003, hlm.I 
8  Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 
9  Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, PT. Alumni Bandung, 2001, hlm.132 
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 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang adanya 

mekanisme sanksi pidana dan perdata yang dijadikan sebagai alat untuk menindak 

perbuatan pelanggaran penggunaan merek tanpa hak.10 

 Untuk memperoleh perlindungan atas merek seseorang, badan hukum atau 

perusahaan haruslah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual.11 Setiap permohonan yang telah terdaftar, akan diberikan 

perlindungan oleh Negara dan mendapatkan hak atas merek, yang disebut hak eksklusif. 

Bahwa ha katas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik 

merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. 

 Untuk memperoleh hak eksklusif pada merek, permintaan pendaftaran merek 

haruslah dilandasi oleh adanya itikad baik. Itikad baik dimaksud disini sebagaimana 

dinyatakan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sebagai 

berikut “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon 

yang beritikad tidak baik”. 

 Maksud dari “beritikad baik” pada pasal 4 tersebut bahwa dimana pemohon 

yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk 

membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. 

                                                             
10  Suyut Margono dan Longginus Hadi, Op.Cit, hlm.97 
11  Ibid. hlm.84 
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 Banyak merek yang beredar di masyarakat yang memiliki unsur persamaan 

pada pokoknya maupun keseluruhannya, sehingga membuat bingung konsumen dan 

mengacaukan unsur serta asal usul barang tersebut. Merek-merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya atau kemiripan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar 

lebih dahulu harusnya ditolak Ditjen HAKI untuk menghindari terjadinya persaingan 

tidak sehat. 

 Untuk menghindari terjadinya persamaan merek yang memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya atau mirip dengan merek milik orang lain yang sudah 

terdaftar, Ditjen HAKI melakukan pemeriksaan baik secara kelengkapan formalitas 

maupun substansinya. Visi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan 

kegiatan ini adalah untuk menegakkan hukum di bidang merek, sedangkan misinya 

adalah melakukan perlindungan merek dagang yang sah terdaftar di Ditjen HAKI.  

Atas visi dan misi tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai 

peranan dalam mengatur dan melindungi merek terkenal maupun merek dagang yang 

telah terdaftar. 

 Untuk memperoleh perlindungan merek, pemilik mengajukan permohonan 

pendaftaran mereknya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memproses lebih lanjut permohonan 

tersebut dengan memeriksa apakah merek tersebut mengandung persamaan pada 
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keseluruhannya atau pada pokoknya, seperti diatur dalam pasal 90 dan 91 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001, sebagai berikut : 

Pasal 90 berbunyi : 

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 

pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang 

dan/jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah)”.12 

Pasal 91 berbunyi : 

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 

pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau 

jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”.13 

Untuk memperkuat ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 mencantumkan aturan sebagai berikut : 

Pasal 5 berbunyi : 

Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur : 

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. tidak memiliki daya pembeda; 

c. telah menjadi milik umum; 

                                                             
12  Republik Indonesia, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, Pasal 90 
13  Ibid, Pasal 91 
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d. merupakan keterangan atau bekaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya.14  

 Atas dasar tersebut di atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

merek telah memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pemilik 

merek. Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas maka Undang-Undang Merek 

telah melakukan perubahan dan perbaikan beberapa kali, tetapi tetap saja terjadi 

pelanggaran merek berupa pemalsuan, pemboncengan, penjiplakan sehingga merugikan 

pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini terlihat jelas terjadi di pasar Mangga Besar, 

Glodok, Jakarta Pusat, dengan sangat mudah dijumpai penggunaan dan pemasaran 

merek-merek terkenal yang sebenarnya barang tersebut adalah barang palsu dan juga 

tanpa hak memperdagangkan. Merek digunakan untuk membedakan barang atau 

produksi satu perusahaan dan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Ini 

berarti merek adalah tanda pengenal atau sumber asal barang dan jasa yang 

bersangkutan dengan produsennya. Merek juga menggambarkan jaminan kepribadian 

(individuality) dan reputasi barang, dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu 

diperdagangkan.15 Fungsi Merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan 

konsumen. 

 Merek adalah simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas pasarnya dan 

juga mempertahankan pasar tersebut. Untuk itu konsumen harus jeli memperhatikan 

barang yang akan dibelinya dan bukan hanya memperhatikan mereknya saja tetapi 

                                                             
14  Republik Indonesia, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, Pasal 5 
15  Suyud Margono dan Longginus Hadi, Op.cit, hlm.20 
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kualitasnya harus juga diperhatikan. Produk-produk merek terkenal dimata masyarakat 

luas adalah suatu kepuasan yang dapat membentuk citra tersendiri (brand image) selain 

dari kualitas barang dan juga baik untuk dipakai. 

 Untuk dapat menjadikan merek sebagai brand image dibutuhkan biaya yang 

cukup besar, seperti mengeluarkan biaya untuk memperhatikan kualitas dan produk yang 

akan dipasarkan, bentuknya harus memiliki daya tarik dihati konsumen dan juga harus 

melakukan promosi secara terus-menerus. Pengenalan merek harus didukung dengan 

hasil yang berkualitas dan tidaklah hanya sekedar mengeluarkan produk saja, karena 

konsumen akan melirik suatu produk yang dapat memberi nilai tersendiri kepadanya, 

dan apabila tidak dapat memberikan suatu nilai, secara otomatis merek tersebut akan 

ditinggalkan oleh konsumen. 

 Pada dasarnya Undang-Undang telah memberikan perlindungan yang maksimal 

terhadap pemilik merek yang beritikad baik, baik perlindungan secara preventif maupun 

represif, tetapi dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran dan perbuatan 

curang yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum. Hal ini 

disebabkan tidak memiliki kejelasan tentang perbuatan curang dan persamaan pada 

pokoknya secara tegas terperinci dan terstuktur. Penyelesaian perbuatan curang ini 

menggunakan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 

 Perbuatan curang dan pemboncengan atas nama dagang dan merek dagang 

sudah dikenal dalam masyarakat dan bahkan pemboncengan tersebut tidak hanya pada 
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barang-barang luar negeri tetapi juga pada merek-merek dalam negeri. Hal tersebut 

sering terjadi di kalangan pengusaha dikarenakan beberapa faktor, antara lain : 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta informasi mengenai merek dan 

perlindungan hukumnya di Indonesia. 

b.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berlaku saat ini kurang 

begitu jelas mendefinisikan tentang persamaan pada pokoknya. 

c. Peranan yang kurang aktif dari aparat Pemerintah Direktorat Merek, Polri dan 

Kejaksaan) dalam hal melakukan dan penindakan terhadap pelaku perbuatan curang 

di lapangan.16 

 Salah satu permasalahan hak merek yang akan menjadi topik bahasan adalah 

perselisihan pemakaian unsur kata “Sinar Laut” dalam merek PT. Sinar Laut Mandiri 

dengan PT. Sinar Laut Abadi, dimana kedua perusahaan ini telah mendaftarkan hak 

merek untuk memperoleh perlidungan untuk kelas barang yang sama dalam satu kelas. 

Adalah PT. Sinar Laut Mandiri sebagai pemilik merek PT. Sinar Laut Mandiri sebagai 

penggugat, menuding pihak PT. Sinar Laut Abadi beritikad buruk dengan membonceng 

ketenaran merek dari perusahaan yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Glodok 

Jaya no. 84, Jalan Taman Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Merek PT. Sinar Laut 

Mandiri mempunyai beberapa sub unit pekerjaan telah terdaftar dengan kategori kelas 

35. 

                                                             
16  Insan Budi Maulana, Makalah, Temu Wicara Mengenai Merek Terkenal, tgl. 21 Maret 2000. Di 

Imperial Country Club-Lippo Karawaci, Tangerang, tanggal 21 Maret 2000. 
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 Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai 

penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya 

maupun keseluruhannya. Disamping itu, perlu pula adanya definisi tentang persamaan 

pada pokoknya agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. 

 Jika Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menolak permohonan 

pendaftaran merek dagang/jasa yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun 

keseluruhannya, ataupun yang bersifat substantive yakni pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, pemohon memiliki upaya 

hukum terhadap penolakan merek tersebut. 

 Upaya yang dilakukan pemohon terhadap penolakan permohonan pendaftaran 

merek dagang/jasa oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan cara 

mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut. Keberatan terebut haruslah diajukan 

secara tertulis. Apabila pemohon merek tidak menyampaikan kebeatannya, maka Ditjen 

Hak Kekayaan Intelektual menganggap bahwa pemohon menerima penolakan tersebut. 

 Selain pengajuan keberatan terhadap penolakan merek, pemohon juga dapat 

mengajukan banding terhadap penolakan yang disampaikan oleh Ditjen Hak Kekayaan 

Intelektual. Pengajuan banding dapat diajukan terhadap pemohon yang berkaitan dengan 

alasan dan dasar perkembangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive yang 

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terkenal kendati 

perlindungan jenis barangnya berbeda. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis membuat tesis dengan 

judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Ijin dan Lisensi Merek di 

Indonesia”. (Analisa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 121 PK/PDT.SUS/2011) 

B.  Identifikasi Masalah. 

1. Pemegang hak merek terkenal haruslah dilindungi oleh hukum, dengan demikian 

akan mendorong untuk selalu berinovasi menciptakan produk-produk baru. 

2. Meskipun Undang-Undang tentang merek telah mengalami beberapa kali 

perubahan, tetapi pelanggaran merek terus merajalela. 

3. Pemegang hak merek akan sangat dirugikan dan kasus adanya pelanggaran merek 

dagang/jasa terus terjadi. 

4. Pelanggaran merek dilakukan dengan cara menempel atau mencantumkan merek 

terkenal pada produk-produk sejenis, sehingga seolah-olah produk palsu tersebut 

menjadi “bermerek”. 

5. Kecenderungan konsumen bawah lebih menyukai produk “palsu” karena harganya 

jauh lebih murah, dan secara sekilas tidak keliatan palsu. 

C.  Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam tesis ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pokok permasalahan perselisihan antara merek PT. Sinar Laut Mandiri 

dan merek PT. Sinar Laut Abadi.dalam kedudukan hukum di Indonesia? 

2. Apakah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta tentang Pasal terhadap penyalahgunaan 

merek PT. Sinar Laut Mandiri telah memberikan jaminan perlindungan merek yang 

efektif? 

3. Bagaimana kedudukan pemegang hak ijin dan lisensi merk dalam melakukan upaya 

hukum? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan. 

1.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui duduk perkara perselisihan merek antara PT. Sinar Laut Mandiri 

dengan PT. Sinar Laut Abadi dalam kedudukan hukum di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui keefektifan perlindungan merek PT. Sinar Laut Mandiri terhadap 

pihak merek PT. Sinar Laut Abadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001. 

c. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan pemegang merek yang 

mendapat ijin dan lisensi. 
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2. Kegunaan Penelitian. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 

praktis, sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan wawasan 

teman-teman mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Jayabaya. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pemerintah/pembuat undang-undang untuk menyempurnakan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selain itu dapat memberikan masukan bagi 

para praktisi hukum dan pengusaha mengenai itikad baik dalam bidang merek. 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual. 

1. Kerangka Teoritis. 

Beberapa teori keadilan, penulis kemukakan disini antara lain tentang macam-

macam keadilan yang dikemukakan oleh Aris Toteles membagi keadilan dalam 2 

golongan yaitu: 

1. Keadilan distributif yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau 

kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat; 
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Dengan keadilan distributif ini yang dimaksud oleh Aris Toteles adalah 

keseimbangan antara apa yang didapat oleh seseorang dengan apa yang patut yang 

didapatkan;  

2. Keadilan Kolektif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengkoreksi kejadian yang 

tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang 

lainnya yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang 

diterimanya.17 

Dalam masyarakat moderen sekarang telah dikenal adanya teori nilai keadilan 

menurut hukum, (legal justice) yaitu keadilan menurut aturan normatif yang ada dan 

berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keadilan sosial (sosial justice) 

yaitu keadilan yang didasarkan pada apa yang ada dan hidup berkembang didalam 

masyarakat meskipun tidak tertulis dan keadilan moral (moral justice) yang didasarkan 

kepada nilai baik dan buruk, benar atau salah berdasarkan agama yang dianut masing-

masing pembuat keputusan yang diyakini membawa akibat, dosa atau berpahala. 

Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam 

kasus-kasus tertentu yang dihadapi; 

1. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya 

Dalam hal ini mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan hukum tersebut 

berlaku untuk orang dalam semua katagori, atau hanya berlaku untuk katagori orang 

tertentu saja? 

                                                             
17  Munir Fuadi, Teori Negara Hukum (Recht Staat), Repika Aditama, Bandung, Cetkan Pertama, 2009 

hlm 6. 
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2. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa 

diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya. 18 

 

Agar tercapai suatu keadilan sosial diperlukan pelaksanaan prinsip-prinsip 

hukum tertentu Teori keadilan dari Jhon Rawls mensyaratkan 2 prinsip keadilan sosial 

yang sangat mempengaruhi pemikiran, abad ke 20, yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (equal liberty), yaitu setiap orang 

memiliki hak atas kebebasan individual yang sama dengan hak orang lain. 

2. Prinsip kesempatan yang sama (equal opportunity) dalam hal ini ketidak adilan 

ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak 

beruntung, dengan jalan memberikan jalan kesempatan yang sama bagi semua orang 

dengan persyaratan yang adil. 19 

 

 Manusia sebagai makluk individual maupun makluk sosial merupakan subyek 

hukum yang harus mendapat keadilan atau perlindungan atas kemerdekaannya atas dasar 

sebagai makluk Tuhan yang tidak boleh demikian saja dikekang dibatasi tanpa alasan 

yang benar. 

 Menurut Lawrence Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu 

substansi, struktur dan budaya hukum.20 Dari ketiga unsur tersebut budaya hukum 

                                                             
18  Ibid, hlm 118 
19  Ibid hlm 126 
20  Lawrence W.Friedman, American Law (New York-London:W.W. Norton Company,1984), hlm.218-

230 
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merupakan unsur yang sangat menentukan apakah suatu sistem hukum akan berjalan 

atau tidak. Budaya hukum mencakup bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum. 

 Bagaimana pandangan masyarakat tentang peranan hukum dalam masyarakat. 

Apakah hukum itu hanya sekedar “perintah”(order) untuk menjaga ketertiban, atau 

hukum merupakan hak-hak dari individu-individu yang harus ditegakkan dalam 

masyarakat. Suatu bangsa tidak pernah mempunyai budaya hukum, melainkan terdiri 

dari berbagai sub budaya hukum. Friedman mengatakan bahwa tegaknya peraturan-

peraturan hukum tergantung dari budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum 

masyarakat dipengaruhi oleh tradisi, agama latar belakang pendidikan, lingkungan 

budaya, posisi atau kedudukan, kepentingan ekonomi dan kepentingan apa saja. 

Perbedaan-perbedaan jalannya suatu penetapan hukum dengan masyarakat lainnya tidak 

dapat dikembalikan kepada perbedaan struktur dan substansinya, melainkan perbedaan 

harus dicari dalam wilayah budaya hukumnya.  

 Sedangkan menurut Roscoe Pound, hukum itu merupakan sarana (alat) 

pembaharuan (membentuk, membangun, merubah) atau Law as a tool of social 

engineering.21 Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat menurut Roscoe Pound, 

telah merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hokum sebagai alat 

pembaharuan itu telah berlaku atau telah diterima, baik bagi Negara yang sedang 

berkembang atau Negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting 

bagi Negara berkembang, karena di Negara yang sedang berkembang hukum itu bukan 

                                                             
21  W. Friedman, Legal Theory (London:Stevens & Sons Limited, 1960)hlm.293-296 
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hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan hukum itu sebagai sarana rekayasa 

sosial, maka hukum itu tidak pasif, hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu 

keadaan dan kondisi tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya. 

Hukum dapat kita lihat sebagai hasil dari suatu proses pertumbuhan yang dinamis. 

Melihat hukum sebagai suatu yang bersifat dinamis didasarkan pada keyakinan bahwa 

hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu 

tujuan yang akan dicapai.22 

 Dalam tiap-tiap pembentukan hukum, permulaannya adalah suatu perencanaan 

yang didasarkan pada situasi kenyataan kehidupan yang diarahkan ke satu tujuan yang 

tidak yuridis, yaitu suatu kepentingan atau suatu nilai yang akan dicapai diwaktu yang 

akan datang.23 

 Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah 

penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai 

untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam 

masyarakat melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, 

menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.24 

                                                             
22  Roeslan Saleh, Pembentukan Hukum dan Penemuan Hukum, BPHN, Majalah Hukum Nasioanal, No.1 

tahun 1995.hlm.42 
23  Ibid, hlm.42 
24  Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.2000, hlm.206 



21 
 

 Peran hukum dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi di 

Indonesia dapat dirumuskan dalam dua bentuk,25 yang dilakukan. Model pembangunan 

ekonomi yang pertama adalah model ekonomi pasar, dimana hukum dipandang sebagai 

sesuatu yang esensial bagi penciptaan dan pembinaan pasar, dimana sifat esensial dari 

hukum mampu memberikan prediktabilitas kepada para pelaku ekonomi dalam 

menjalankan usahanya. 

 Hukum mendorong orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi secara 

kreatif dan menjamin bahwa buah dari kegiatan tersebut akan mendapatkan 

perlindungan. Melalui lembaga-lembaga seperti kontrak dan hak hukum akan 

mendorong perkembangan pasar dan juga perkembangan ekonomi. Model ekonomi 

berencana yang menekankan pada sifat purposive dan aspek kekuatan pada hukum.  

 Hukum dipandang sebagai alat untuk menterjemahkan tujuan-tujuan 

pembangunan kedalam norma-norma yang diterapkan. Semakin hukum dapat dipakai 

secara efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin behasil pembangunan 

yang dijalankan. Dalam Perspektif ilmu hukum hak atas merek dikonstruksikan sama 

seperti hak milik dan merupakan hak privat (private rigts).26 Ha katas merek jika dilihat 

pandangan hukum yang terdapat dalam Burgelijk Wetboek masuk dalam golongan 

benda tak bertubuh sebab BW mengenal pembedaan benda bertubuh dan tidak 

                                                             
25 Lihat Hilman Estu Bagijo, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Perspektif, 

Majalah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 1997, hlm.27 mengutip Satjipto 

Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, hlm.190-191 
26  Lihat preamble dari Agreement on trade related Aspects of Intellectual property rights (1994) yang 

berbunyi : “Recongnising that Intellectual property rights are privates rights”. 
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bertubuh27 (Onlichamelijke Zaak) dengan demikian suatu hak kebendaan (Zakelijk 

Recht) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang 

dapat dipertahankan terhadap tiap orang,28 hal ini juga berakibat pada cara-cara 

pengalihan hak atasnya yang dipersamakan dengan benda pada umumnya.29 

Menurut hukum ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut :30 

a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari 

hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi 

sasaran dan hak. 

b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara 

hak dan kewajiban terdapat hubungan yang korelatif. 

c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perbuatan. Ini bisa disebut isi dari hak. 

d. Melakukan atau tidak melakukan itu menyangkut sesuatu yang biasa disebut objek 

dan hak. 

e. Setiap hak, menuntut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang 

menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. 

 Merek atau merek dagang (trademark) sebagai hak milik intelektual 

mempunyai nilai tertinggi bagi pemiliknya, disamping nilai ekonomi tinggi yang 

terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu menjadi terkenal. 

                                                             
27  Wirjono Prodjodikoro., Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, Intermasa, Jakarta, 1986,hlm.2 
28  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Benda, (Jakarta : Intermasa, 1997), hlm.62 
29  Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
30  Fitzgerald, 1996 hlm.22, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahadjo dalam bukunya Ilmu 

Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm.55 
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 Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil 

ciptaannya termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.31 

 Thomas Aquinas selaku salah satu pelopor hukum alam mengatakan bahwa 

hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu hanya diperuntukkan bagi mahluk 

yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional artinya hukum alam 

adalah partisipasi mahluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi.32 Selanjutnya Aquinas 

mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh pemilikan tanah adalah salah satu dari 

persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada Negara sebagai badan yang 

tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai fungsi 

sosial.33 

 John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke 18 mengatakan bahwa 

hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seorang pencipta, hukum alam 

meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikontribusikan 

kepada masyarakat.34 Kemudian Locke menyatakan bahwa hak atas milik pribadi 

                                                             
31  Rochelle Cooper Dreyfuss, Intellectual Property Law, Dalam Fundamental of American Law, New 

York:Publish in the USA by Oxford University Press, 1998), hlm.508 
32 John Arthur dan William H. Show, ed Reading in the philosophy of law, second edition, (New 

Jersey:Prentice Hall, Englewood Cliff, 1993) hlm.73. Lihat juga Thomas Aquinas, Summa Theoligae 

London:Blackfair, 1966), dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi 

(Yogyakarta:Kanisius,1997) hlm.22 
33  W. Friedmann, Theori dan Filsafat Hukum-Telaah Krisis atas Teori-Teori Hukum (terjemahan edisi 

Indonesia), (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1993)hlm.64 
34  Craigh Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, copy right Law Casebook Series, 

Fourth Edition (New York Bender & Company Incoporated,1998)hlm.56. 
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bermula dari kerja manusia dan dari kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi 

kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain.35 

 Untuk kebanyakan orang, teori hukum alam hanya semata-mata sebagai titik 

awal dan merupakan justifikasi terbatas untuk hukum merek. Sebagai alternative bagi 

proporsi terhadap hukum alam orang harus bergantung pada justifikasi ulitarian dalam 

hal perlindungan hak-hak tidak berwujud,36 termasuk hak kekayaan yang tersembunyi 

dalam hak eksklusif atas merek. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan 

ulitarian membela undang-undang merek sebagai suatu system insentif bagi pemilik dan 

pencipta merek. Selain teori hukum alam dan teori ulitarian maka ada tiga tori lainnya 

yang juga mempengaruhi perkembangan hukum merek. 

 Pertama, dikaitkan dengan sejarah perkembangan merek, terdapat tiga teori 

yang menggambarkan jangkauan territorial perlindungan merek yang dikenal sebagai 

teori “the zone of actual market penetration”, teori “the zone of natural reputation”, dan 

teori “the zone of natural expantion”.37 Antara lain menyatakan bahwa penetrasi pasar 

merupakan wilayah geogafis, dimana keuntungan berdasarkan investasi merek yang 

diciptakan. Bersamaan dengan itu, keuntungan konsumen diperoleh dari hasil merek 

yang menginformasikan produksi dan dukungan perusahaan yang memproduksi barang-

                                                             
35  John Locke, Summa Theologiae (London : Blackfiars,1996), dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan 

Teori Hak Milik Pribadi (Yogyakarta:Kanisius 1997)hlm.77 
36 Peter Dharos, A Philoopy of Intelectual Property----Docke Labour and the Intelectual 

Commons,(England:Dortmount Publishing Company Limited,1996)hlm.44 
37  William Jay Gross, “The Teritorial Scope of Trademark Right”, Journal University of Mimi Law 

Review, volume 44 (1990),hlm.1078 
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barang berkualitas. Untuk itu, hukum merek memberikan perlindungan kepada 

konsumen dan perusahaan terhadap pemalsuan merek.38 

 Mengacu pada analisisi tersebut di atas, James E. Inman menegaskan 

pemakaian merek atas barang-barang produksi bertujuan untuk melindungi masyarakat 

konsumen dari bujukan yang dilakukan pesaing atau pemalsu merek. Produsen barang 

memakai simbol merek dalam rangka promosi untuk memperoleh simpati konsumen. 

Karena loyalitas konsumen terhadap suatu simbol merek merupakan bagian dari itikad 

baik bisnis.39 

 Ketiga, dikaitkan dengan bisnis dan persaingan pasar dimana fungsi utama dari 

suatu merek adalah menunjukkan sumber asalnya atau keasliannya dan barang-barang 

yang menunjuk produsennya. Tujuan dan adanya merek tersebut adalah untuk mencegah 

gugatan atau tuntutan dan bertindak sebagai pembeda antara barang-barang dan suatu 

produsen dengan barang-barang produsen lainnya. Selain dari itu, produsen pemilik 

merek juga melindungi masyarakat pengguna merek dari pesaing-pesaing curang 

pemalsu merek.40 

 Pada dasarnya semua pemilik merek menggunakan merek untuk 

mengidentifikasikan produknya, dalam hal untuk membedakan persaingan barang-

barang, disamping itu memberikan jaminan terhadap pasar menciptakan wilayah dimana 

                                                             
38  William Jay Gross,op.cit.,hlm.1075 
39  James. E, Inman, “Gray Marketting of Imported Trademark Goods: Tarif and Trademark Issues”, 

American Business Law Journal, Volume 31, number 1 (May 193) hlm.82. 
40  Ibid, hlm.82 
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pemilik merek mempunyai posisi yang kuat terhadap pesaing (konkuren) di wilayah 

perdagangan yang lama. Kesuksesan yang terbaik adalah dengan cara merebut dan 

memasuki posisi pasar berdasarkan kejelian mata terhadap kesan suatu merek dari 

masyarakat pembeli. Hal ini merupakan syarat dan fungsi mengidentifikasi merek dan 

dapat dibagi menjadi tiga sub fungsi yaitu, pertama mengidentifikasikan pelayanan 

untuk menunjukkan keaslian barang-barang yang diperdagangkan (origin function), 

kedua, mengidentifikasikan terhadap jaminan keaslian kualitas dari barang-barang 

(guarantee function), ketiga, mengidentifikasikan pelayanan untuk mengiklankan produk 

(publicity function).41 

 Merek-merek dagang (trademarks) memenuhi berbagai sasaran di dunia pasar 

(perdagangan). Antara lain merek-merek tersebut meyakinkan para konsumen untuk 

cepat dan mudah mengidentifikasikan barang-barang yang diinginkan akan menghemat 

waktu dan uang dan akan menciptakan suatu persaingan pasar bebas. Ada beberapa 

argumentasi yang menyatakan bahwa merek-merek dagang adalah inti dari suatu 

kompetisi (the essense of competition), untuk meyakinkan konsumen membedakan 

produksi yang satu dengan yang lainnya dan mendorong produsen untuk meningkatkan 

kualitas dan memperoleh keuntungan karena reputasi yang baik.42 

                                                             
41 David C, Wilkinson, “The Trade Mark Regulation and its Role in European Economics Integration”, 

Journal, The Trademark Reporter, Inc c Elite 
42 Robyn Ice Sosebee, “Elite Personel, Inc v Elite Personal Service Inc : Issues of registration and 

suggestion in Trademark Law”, Journal Georgia Star University Law Review, Volume 7, number 2 

(spring 1991) hlm.552-553. 
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Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 

tesis ini, berikut ini adalah definisi operasional dan istilah-istilah tersebut : 

 Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

 Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 

 Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

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

membedakan jasa-jasa sejenis. 

 Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan 

karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum 

secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis. 

 Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang 

atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek 

tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. 

 Hak atas merek adalah adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada 

pemilik merek yang didaftarkan dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu 



28 
 

dan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. 

 Sertifikat Merek adalah sertifikat yang diberikan kepada orang atau badan 

hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-

lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal merek tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum 

Merek. 

 Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek 

untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku 

terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu 

persamaan/penambahan merek dan persaingan curang merek. 

 Pelanggaran Merek (Trademark Infringement) adalah pemakaian secara tidak 

sah suatu merek yang menyerupai merek dan pemilik yang sah, termasuk merek dagang, 

merek jasa, merek kolektif dan sertifikat merek dengan menciptakan suatu persamaan 

yang membingungkan bagi para konsumen. 

 Persaingan Curang (Unfair Competition) adalah hukum persaingan curang yang 

mencegah tindakan-tindakan oleh semua pihak yang dengan sengaja berlaku curang 
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(meniru atau memalsu merek dan produknya) dan melakukan perbuatan mengambil 

keuntungan atas hasil yang bukan jerihpayahnya.43 

2. Kerangka Konseptual. 

Konsep menurut Duane R Monette yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeini 

adalah serangkaian proposisi atau keterangan dan tersususn dalam sistem deduksi yang 

mengemukakan penjelesan atas suatu gejala. 

Sedikitnya terdapat tiga unsur dalam suatu konsep, pertama penjelasan tentang 

hubungan antara berbagai unsur dalam suatu konsep, kedua teori tentang sistem deduktif 

yaitu suatu yang bertolak belakang dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu 

yang khusus dan nyata aspek kunci yang ketiga adalah bahwa konsep memberikan 

penjelasan atas apa yang menjadi objek penelitian dan penulisan fungsi dan konsep 

dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengertian kepada penelitian yang 

akan dilakukan. 

Dalam rangka penelitian tentang merek menurut Undang-Undang No. 15 tahun 

2001 yang menjadi topik/judul atas tesis ini, maka dalam kerangka konsepsional ini 

dapat dijelaskan mengenai konsep utama tentang merek. 

Hak  Milik  Intelektual  yang  juga  sering disebut dengan istilah Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) atau yang sekarang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

merupakan padanan kata untuk Intellectual Property Rights. 

                                                             
43  Joel S. Amstrong, “Secondary Meaning In the making” in Trademarks Infringement Action Under 

Section 43 (A) of the Lanham Act”, Journal,George Mason University Law Review, volume 14, 

sumer, (1992),hlm.629. 
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Hak Kekayaan Intelektual atau yang dalam penelitian ini disingkat HKI 

merupakan istilah resmi yang digunakan Pembentuk Undang-Undang dalam perundang-

undangan Indonesia.44 

Hak milik Intelektual melindungi hak-hak yang lahir dari suatu karya 

intelektual manusia sebagaimana dikatakan oleh David I Bainbridge bahwa ‘Intellectual 

property is the collective name given to legal rights which protect the product of human 

intellect”45  

Yang termasuk ke dalam ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual dalam 

TRIPs-Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right mencakup 

tujuh golongan utama dari apa yang dinamakan intellectual property yaitu: 

a. Copyright and related Right (hak Cipta); 

b. Trademarks & Geographical Indications (Merek dan Perlindungan Indikasi 

Geografis); 

c. Industrial Design (Desain Industri) 

d. Paten (Paten)  

e. Layout Designs (topographies) of Integrated Circuits. (Tata Letak Sirkuit Terpadu) 

f. Protection of Undisclose Information (Rasia Dagang) 

g. Contro of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences (Persaingan Curang) 

Pengertian merek adalah salah satu bagian dari kelompok Hak Kekayaan 

Intelektual, yang berupa: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

                                                             
44  ibid 
45  Muhammad Diumhana “ Hak Milik Intelektual” Bandung, citra Aditva Bakti, 1993 
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angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang, jasa. 

Pengaturan mengenai pengertian dan keriteria merek menurut ketentuan hukum 

Internasional dapat diketahui pada menurut Paris Convention. Saat ini Paris Convention 

beranggotakan 163 negara per 15 Juli 2002 Indonesia ikut serta dalam meratifikasi 

konvensi itu tanggal 18 Desember 1979 dan juga menjadi anggota Paris Union. Paris 

Convention berlaku terhadap hak kekayaan industri (industrial property) dalam 

pengertian luas termasuk paten, merek, desain industri, utility models, nama dagang, 

indikasi geografis serta pencegahan persaingan curang. 

Bentuk perlindungan merek tercantum dalam Pasal 6 bis, yang menyebutkan 

bahwa masing-masing anggota atau competent authority di suatu negara harus menolak 

permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek di negara itu. 

Ditinjau dari sitem pendaftaran merek untuk dapat dilindungi baik, merek harus 

terdaftar. Di banyak negara sistem pendaftaran merek menggunakan prinsip first to file 

yaitu pendaftaran akan memberikan hak. Jadi mereka mendaftar setelah diperiksa baik 

secara formal maupun substansi kemudian mendapat sertifikat merek dari kantor merek 

kantor merek yang akan berhak atas merek tersebut.  

Pendaftaran merek dilakukan untuk jenis dan kelas barang atau jasa tertentu. 

Pada dasarnya pendaftaran merek berlaku teritorial, artinya perlindungan merek di suatu 

negara tidak berakibat merek tersebut juga dilindungi diluar yurisdiksi negara tersebut 

(on territorial basis). 
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Dalam hal merek ingin dilindungi di seluruh dunia, maka pemilik merek perlu 

melakukan tindakan pendaftaran mereknya di negara-negara di mana ia ingin mendapat 

perlindungan. 

Di Indonesia badan yang ditunjuk sebagai pengelola pendaftaran merek adalah 

Kantor Paten, Merek dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia di Tangerang. 

Pengertian-pengertian dan istilah merek sebagai berikut: 

a. Perundang-undangan merek adalah keseluruhan Undang-Undang Merek beserta 

peraturan pelaksananya; 

b. Sistem ialah suatu susunan kesatuan dimana masing-masing didalamnya tidak 

diperhatikan hakekatnya sendiri, tetapi dilihat fungsinya tehadap keseluruhan susunan 

kesatuan itu Di dalam suatu sitem masing-masing hak atau unit dan keseluruhannya 

sebagai kesatuan saling bergantung, saling menetukan dan membutuhkan; 

c. Efektifitas, ialah keadaan yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan Suatu 

usaha dikatakan efektif kalau itu tercapai tujuan; 

d. Angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memeiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; 

e. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 

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

memebedakan dengan barang-barang sejenis lainnya; 
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f. 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-jasa sejenis lainnya; 

g. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan 

karekteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum 

secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya; 

h. Lisensi adalah ijin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek 

tersebut, baik untuk seluruh atau sebagain jenis barang atau jasa yang terdaftar; 

i. Menteri adalah menteri lingkup tugas tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek 

j. Kantor Merek adalah suatu organisasi di lingkungan Departemen Pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang merek; 

Untuk dapat dilindungi merek miliknya selain dilakukan tindakan pendaftaran 

yang ditujukan oleh pemohon yang beritikad baik, terdapat beberapa kriteria lain yang 

harus dibuktikan terhadap suatu merek yaitu: 

1. Merek tersebut harus benar-benar digunakan sebagai suatu tanda suatu barang atau 

jasa, kita tidak mendapat perlindungan atas sebuah nama dalam produk terbaru tanpa 

mendaftarkan dan menggunakannya secara nyata Dalam praktek biasanya merek 

dilekatkan (attached) pada barang dan jasa yang diperdagangkan; 

2. Merek tersebut harus betul-betul mempunyai daya pembeda, bukan sesuatu yang 

sifatnya umum, atau mempunyai daya pembeda sama sekali 
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3. Merek tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan 

jasa sejenis; 

4. Merek tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang 

sejenis; 

5. Merek tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal; 

6. Merek yang didaftarkan bukan merek yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban; 

Sengketa merek terjadi diantaranya disebabkan Pengusaha tidak segera 

mendaftarakan mereknya sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain, adanya pihak lain yang 

beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek yang bertujuan 

untuk mendompleng kepopuleran yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh 

manfaat daripadanya. 

Dengan mengetahui adanya merek yang sudah dikenal umum dan 

menghasilkan keuntungan, tetapi pemiliknya belum mendaftarkan mereknya di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, pihak beritikad tidak baik segera mendahului 

mendaftarkan merek tersebut, walaupun saat itu tidak ada kepentingannya dengan merek 

itu. 
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Kemudian hari pihak pendaftar dengan itikad tidak baik itu menyalahgunakan 

hak perlindungan merek yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan manuver 

tertentu sehingga pemilik asli/pengguna pertama merek itu terpaksa membayar 

kompensasi/ganti rugi kepada si pendaftar beritikad baik itu Padahal dalam Undang-

Undang Merek No 15 tahun 2001 Pasal 4 telah diatur bahwa merek tidak dapat didaftar 

atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. 

Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada dalam 

lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan 

memutuskan serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan 

kewajiban pembayaran serta perkara lain di bidang perniagaan. 

Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri dan 

selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 97 tahun 1999 dibentuk empat 

Pengadilan Niaga yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang 

Makasar), Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, khusus Pengadilan 

Niaga Medan meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, 

Bengkulu, Jambi dan Propinsi Nanggro Aceh Darusalem. 

Pembentukan Pengadilan Niaga pada mulanya hanya memeriksa dan mengadili 

perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sedangkan 

kewenangan perkara perniagaan akan ditentukan dengan peraturan perundang-undangan 

perkara tersebut adalah antara lain perkara-perkara di bidang Hak Kekayaan Intelektual. 

 Negara memegang peranan penting dalam meningkatkan jaminan perlidungan 

hukum yang secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 
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Jaminan perlindungan hukum terutama berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek 

yang mempunyai persamaan dengan merek yang sudah mendapat “filling date”. Selain 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pengadilan melalui putusan-putusannya 

juga memiliki peran dan kewenangan yang sangat menentukan terhadap stabilitas 

jaminan perlindungan atas hak milik merek. 

F. Metode Penelitian. 

Dalam penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis 

data dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian Normatif 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu 

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum merupakan 

doktrin, guna menjawab isu hukum yang dihadapi46 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) 

dan pendekatan konsep (conceptual approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji segala 

permasalahan, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dengan tipe 

penelitian dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan maupun Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) RI yang berkaitan dengan putusan perkara-perkara yang 

sama, yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan. 

                                                             
46  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 hlm 

35. 
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Pendekatan harus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi. 47 

Dalam pendekatan kasus yang dijadikan pertimbangan adalah ratio decidendi 

yaitu alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim sehingga sampai kepada 

kesimpulannya yang dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materil yang 

dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti 

sebaliknya.48 

Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 49 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan kosnsep-konsep, 

teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu, baik 

berupa peraturan perundang-undangan Surat Edaran Mahakamah Agung dan karya 

ilmiah lainnya. Bahan-bahan hukumnya adalah: 

 
2.1 Bahan Hukum Primair. 

                                                             
47  Ibid, hlm 93  
48 Ibid, hlm 119 
49 Ibid, hlm 95 
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Bahan hukum primer merupakan bahwa hukum yang bersifat outoritatif 

(mempunyai otoritas), yang berupa norma hukum yang berkaitan dengan putusan 

perkara. 

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek; 

2. UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establising the Word Trade 

Organization;  

3. KUH Perdt/BW; 

4. Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The 

Protection of Industrial Property & Convention Establishing The World Intellectual 

Property Organization; 

5. Kepres No 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No: 24 tahun 1979;  

6. Peraturan Dirjen HKI tentang Merek;  

7. PP No 24 tahun 1993 tentang pendaftaran kelas barang maupun jasa; 

 

2 2. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu 

kelengkapan dari bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum, artikel dalam 

berbagai majalah atau jurnal hukum, makalah yang disampaikan dalam diskusi maupun 

seminar hukum, surat kabar, website di internet yang relevan dengan penelitian ini. 
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2.3. Bahan Hukum Tersier. 

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang 

memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, 

seperti kamus umum dan kamus hukum serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang 

relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan. 

 Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab-

babnya menguraikan hal-hal yang dibahas, sebagai berikut : 

Bab I  :   PENDAHULUAN, yang berisikan  Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Kerangka Teori dan 

Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN UMUM MEREK, yang memuat mengenai Sejarah 

Perkembangan Merek, Ruang Lingkup Dan Pengertian Tentang Merek serta Fungsi 

Merek. 

BAB III  : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK 

MENURUT UU No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, menguraikan dan 

menjelaskan tentang Sistem Konstitutif Dalam Pendaftaran Merek, Cara Pendaftaran 

Merek dan Pemeriksaan Substantif, Sistem Pendaftaran, Merek yang tidak dapat didaftar 

dan ditolak, Pelanggaran Merek dan upaya hukumnya, Perlindungan Hukum Hak Atas 

Merek, Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 
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BAB IV  : ANALISIS HASIL PENELITIAN, membahas mengenai Analisis 

Peraturan Perundang-undangan dan Analisa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 

122/PK/PDT.SUS/2011. 

BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN, berisikan Kesimpulan dan 

Saran-Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK 

 

A. Sekilas Sejarah Perkembangan Merek di Indonesia. 

Di Indonesia peraturan per-undang-undangan telah ada sejak tahun 1840-an. 

Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai 

perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya Pemerintah Belanda mengundangkan 

UU Merek (1885). UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada 

saat itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention 

dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection 

of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu 

tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan per- Undang-Undangan di 

bidang HKI tersebut tetap berlaku.50 Peraturan tersebut juga diberlakukan setelah 

Indonesia merdeka sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.  

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU no. 21 tahun 

1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk 

mengganti UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan Undang-

Undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November 1961. 

                                                             
50  Buku Panduan, Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hlm.5 
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Penepatan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat 

dari barang tiruan/bajakan. 

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi konvensi Paris (Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) 

berdasarkan Keputusan Presiden no. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam 

Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian 

(reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 

ayat (1).51 

Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang no 21 tahun 

1961 dicabut dan digantikan Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, yang 

dundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat 

dalam Tmabahan Lembaran Negara RI No. 3490. Undang-Undang yang berisi 90 Pasal 

ini disyahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh presiden Soeharto dan 

dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. 

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang No 19 tahun 1992 ditegaskan bahwa 

Undang-Undang baru itu merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No 21 

tahun 1961. Pertimbangannya adalah bahwa materi Undang-Undang No. 21 tahun 1961 

bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia Kedua, 

sehingga cenderung tertinggal jauh dibandingkan perkembangan kondisi, kebutuhan, 

dan situasi perdagangan terakhir. Pertimbangan lainnya adalah bahwa perkembangan 

                                                             
51  Ibid hlm. 06 



43 
 

norma dan tatanan niaga memunculkan persoalan baru yang membutuhkan antisipasi 

yang harus diatur dalam Undang-Undang.52 

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang No. 19 tahun 1992 diubah 

dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 yang disyahkan dan berlaku pada tanggal 7 

Mei 1997. Sebanyak 23 Pasal dari total 90 Pasal Undang-Undang No.19 tahun 1992 

mengalami perubahan. Pertimbangan utama yang melandasi perubahan-perubahan 

tersebut adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HaKI), termasuk merek, dengan persetujuan tentang aspek-aspek 

Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs).53 

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang undangan di 

bidang HKI dengan persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia 

mengesahkan Undang-Undang no. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang 

Undang ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait.54 

 

B. Ruang Lingkup Dan Pengertian Tentang Merek. 

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan 

oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga 

menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut 

memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali 

                                                             
52  Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 41 
53  Ibid, hlm 43 
54  Op Cit, hlm. 08 
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terjadi pembajakan terhadap suatu merek Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan 

dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu 

pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan kedua, terkait jaminan perlindungan 

konsumen terhadap barang tersebut.55 

Merek pada dasarnya merupakan tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai 

tanda pada suatu barang. R.Soekardono (1967:149), menyatakan bahwa merek adalah 

suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah subuah barang tertentu, di mana perlu juga 

untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam 

perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-

orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya 

terkandung daya pembeda yang cukup (capable of distrugling) dengan barang-barang 

lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek 

(Lubis, 1979:6). 

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, 

merek bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh 

pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya benda 

immateriil yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang yang 

membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil. 

Undang-Undang Merek 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah 

satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir 

                                                             
55 Firmansyah, Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum 

Penggunaan Dan Perlindungan Merek.Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, hlm 29. 
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manusia yang kemudian menjelma dalam bentuk benda immateriil. Immateriil ini 

berrkaitan dengan pemahaman bahwa di dalam suatu hak terdapat suatu benda tak 

berwujud yang melekat pada hak merek itu bukan seperti apa yang terlihat (visual) atau 

yang terwujudkan dalam setiap produk. Hal yang terlihat itu adalah perwujudan dari hak 

merek itu sendiri yang kemudian ditempelkan pada produk barang atau jasa.56 

Contohnya, seseorang ketika membeli sebuah sabun mandi kemudian memilih 

merek “X” dan bukan merek “Y” pasti memiliki alasan tersendiri. Jika saja sabun mandi 

merek “X” tadi diganti dengan sabun mandi merek “Y” yang sama persis, konsumen 

juga tidak akan merasa ada perbedaan. Jadi, ada sesuatu “yang tidak terlihat” atau 

invisible dalam suatu hak merek itu. Hal tersebut dinamakan hak kekayaan immateriil 

(tidak berwujud) yang selanjutnya dapat berupa hak atas intelektual. Dalam kerangka ini 

hak merek termasuk pada kategori hak atas kekayaan perindustrian (Industriele 

Eigendom) atau Industrial Property.  

Merek adalah satu jenis HKI dan dimasudkan untuk memelihara reputasi bisnis 

seseorang dengan menggunakan merek dagang yang dilindungi, dan oleh karena itu 

memberikan kontribusi kepada pembangunan industri dan melindungi kepentingan 

konsumen57. Semua jenis merek mendapat perlindungan sepanjang didaftarkan pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia kecuali untuk merek terkenal cukup hanya didaftarkan. 

                                                             
56  Ibid, hlm 30 
57  Hilman, Helianti & Achdiar Romadoni Pengelolaan & Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual The 

british council, Jakarta, 2001 hlm 124 
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Pada tanggal 1 Agustus 2001 Indonesia baru saja mengundangkan peraturan baru 

di bidang merek yang terkenal sebagai Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 

tahun 2001 tentang Merek. Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan merek adalah: 

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan atau jasa” 

 

Merek menjadi istilah umum,58 meskipun kata-kata deskriptif dapat memperoleh 

daya pembeda melalui penggunaan secara berkelanjutan sebagai sebuah merek, merek 

tersebut dapat kehilangan daya pembedanya jika telah digunakan terus-menerus sebagai 

merek. 

Kadang-kadang sebuah merek tidak menggambarkan produk barang atau jasa 

yang direpresentasikannya menjadi term/kata umum yang berhubungan dengan produk 

atau jasa yang bersangkutan. Namun, merek tersebut dapat memperoleh arti yang 

kemudian membuatnya menjadi deskriptif. 

Para produsen menanggung risiko saat memperkenalkan sebuah produk atau 

teknologi baru ke pasar karena nama yang mereka pilih dapat menjadi nama umum 

untuk produk yang sejenis. 

Sebagai contoh adalah ‘Hoover’, Hoover adalah merek produk mesin pembersih 

lantai dan penyedot debu (vacuum cleaner) dari Inggris yang sangat terkenal. Di negara 

                                                             
58  Lindsey Tim, B A, LL B, Blitt, , Prof Dr Eddy Damain, SH, Simon Butt, BA, LLB, Tomi Suryo 

Utomo, S, LLM, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd Bekerjasama 

dengan Penerbit PT ALUMNI, Bandung, 2006 hlm 138 
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tersebut ingin membersihkan lantai, mereka menyebutnya ‘Hoover the floor’ 

(maksudnya bersihkan lantai). Sebutan ini berlangsung cukup lama. Jika masyarakat 

mulai menggunakan istilah tersebut setiap kali mereka menggunakan atau tidak 

menggunakan penyedot debu merek Hoover, merek ini akan menjadi gambaran umum 

dari mesin pembersih ruangan Karena itu, mesin Hoover akan kehilangan kualitas yang 

dapat membedakan produknya dengan produk pembersih ruangan lainnya. 

Ada beberapa Sarjana yang memberikan pendapat tentang pengertian merek 

diantaranya 59:  

(1) HMN Purwo Sutjipto, SH, memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda 

dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan 

benda lain yang sejenis; 

(2) Prof R Soekardono, SH, memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah benda 

(Jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana 

perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam 

perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh 

orang-orang atau badan-badan perusahaan lain; 

(3) Mr Tirta Amidjaya yang mensitir pendapat Prof Volmar, memberikan rumusan 

bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang 

dibubuhkan di atas barang atau bungkusannya, gunanya membedakan barang itu 

dengan barang-barang yang sejenis lainnya; 

(4) Drs Sur Soeryatin, mengemukan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek 

fungsinya yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang 

bersangkutan dari barang yang sejenis lainnya, oleh karena itu barang yang 

bersangkutan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap 

mutunya; 

(5) Harsono Adisumarto, SH MPA merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal 

yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pemilikan 

ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan 

di tempat pengembalaan bersama yang lain Cap seperti ini memang merupakan 

tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa kapan hewan yang bersangkutan adalah 

milik orang tertentu Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan 

inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembeda; 

                                                             
59  Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Cetakan pertama, Jakarta, PT Raya Grafindo Persada, 

Jakarta, 1995, hlm 261-263 
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(6) Menurut Prof. Mulanggraaf, merek yaitu dengan nama dipribadikan sebuah barang 

tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa 

dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh 

orang atau perusahaan lain; 

(7) Prof Mr Dr Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek ini harus merupakan 

suatu tanda, tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau 

bungkusan dari barang itu, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak 

mempunyai kekuatan dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita 

saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang 

khusus dapat dianggap sebagai suatu merek, 60 

(8) Menurut Noegroho Amien S, SH, MSi, Merek diartikan:  

Suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;61 

(9) Menurut Prof. Tim Lindsey, BA, LL.B, BLitt, Ph.D., Prof.Dr.Eddy Damian, SH., 

Simon Butt, B.A, LL.B, Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., merek diartikan:  

Sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi suatu 

produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang 

lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para 

pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta 

dapat membangun hubungan antara reputasi tersebutb dengan merek yang telah 

digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan 

pengorbanan waktu, tenaga dan uang.62 

 

(10) Pasal 15 TRPS, part II section 2 menjelaskan bahwa: 

Any sign or any combination of signs capable of distinguishing the goods or 

services of one understaking from those of understaking and combinations of 

colours as all as any combination of such signs, shall be eligible for registration as 

trade marks, where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant 

goods or services, members may make registrability depent on these 

distincitiveness acquried through use, member may require, as a condition of 

registration, that signs be visually perceptible 

 

Terjemahan secara bebas: 

Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu 

membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek 

dagang lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata 

                                                             
60  ibid, hlm 267 
61  http://www.docstoc.com/docs/48126680/HUKUM  
62  Lindsey, Tim BA, LL.B, Blitt,, Prof.Dr.Eddy Damian, SH., Simon Butt, B.A, LL.B, Tomi Suryo 

Utomo, SH., LL.M., Hak Kekayaan Intelektual, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan: 

Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2006, hlm 131 

http://www.docstoc.com/docs/48126680/HUKUM
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dari nama pribadi, huruf, angka, unsur, figur, dan kombinasi dari beberapa warna 

dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat 

membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain Anggota dapat 

menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh 

karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat 

pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan 

 

Dengan perkataan lain suatu tanda atau suatu kombinasi tanda-tanda yang mampu 

membedakan barang-barang atau jasa-jasa pada suatu perusahaan dan perusahaan 

lainnya, Merek dagang adalah suatu tanda-tanda kata khusus termasuk nama 

seseorang tulisan huruf, angka-angka, unsur lambang dan kombinasi warna juga 

suatu kombinasi tanda-tanda cukup didaftar sebagai merek dagang. 

 

Hal terpenting dalam mendefinikan merek dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat 

(1) Persetujuan TRIPs yang penekanannya mengenai “unsur pembeda” Menurut 

persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda”) 

adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakkan 

terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Persetujuan TRPs 

tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi 

Dalam hal ini penolakkan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi Paris. 

 

(11) Essel R Dillavou, sarjana Amerika Sertifikat sebagaimana dikutip oleh Pratasius 

Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa: 

No complete defenition can be given for a trade mark generally it is any sign, 

symbol mark, work or arrangement of words in the form of label adopted and used 

by a manufactured of distributor to designate his particular goods, and which no 

other person has the legal right to use it originally, the sign or trade mark, 

indicated an advertising mechanism. 

  

Terjemahan secara bebas: 

Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang 

secara umum adalah suatu lambang, tanda perkataan atau suatu etiket yang dikutip 

dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-

barang khususnya dan tidak ada orang lain yang mempunyai hak sah untuk 

memakai desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai 

sebagai suatu mekanisme periklanan 63 

 

(12) Philips S James MA sarjana Inggris mengatakan bahwa: 

                                                             
63 Op Cit, hlm 267 
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A trade mark is a mark used in connection with goods which a trades uses in order 

to tignity that a certain type of good are his trade need not be actual manufacture 

of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they 

marely pass through his hand is the course of trade. 

 

Terjemahan bebas: 

Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau 

pedagang untuk menandakan suatu bentuk tertentu dari barang-barang 

kepunyaannya pengusaha atau pedagang tersebut, tidak perlu penghasilan 

sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk 

memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya 

dalam lalu lintas perdagangan 64 

  

Menurut Undang-Undang Merek Singapura menyatakan merek adalah 65 : 

“A mark used or proposed to be used inrelation to goods or services for the purpose of 

indicating or so as to indication, a connection in the course of trade between goods or 

services and a person who has the right, either as proprietor or as register user, to use 

the mark, wheter with or without an indication of the identity of that person” 

 

Menurut Undang-Undang merek Australia 1995 mendefinisikan merek sebagai 66 

“is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or 

provided in the course of trade by a person from goods or services so dalt with or 

provided by any person” 

 

Merek dalam Black’s Law Dictionary 67 diartikan sebagai 

“a distintive mark, motto, device, or emblem, which a manufacturer satmps, prints, or 

otherwise affixes to the goods he produces, so they may be identified in the market, and 

their origin to be vouched for” 

 

Lanham Act yang merupakan Undang Undang dasar bagi perlindungan merek di 

Amerika (di mana banyak negara bagian sudah diadopsinya) memberikan pengertian 

merek sebagai 68 

                                                             
64  Ibid, hlm 263-264 
65  Tianwah, Goh, The Trade Marks Law, Ran Books, Singapore, 1991, hlm.9 
66  Butterworths. Intellectual Property Collection 2000, Australia, 2001, hlm 330 
67  Blacks, Henry Campbell, Balck’s Law Dictionary. USA, 1981, 5th. edition, hlm 1338 
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“Any word, name, symbol, or device, or combination there of used by any person, or 

which a person has a bonafide intention to use in commerce and applies to register on 

the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her 

goods, including a unique product, from being manufactured or sold by others and to 

indicate the source of the goods, even if that source is unkown” 

 

 

Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

beberapa unsur penting dari merek adalah:  

1. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa 

dari barang yang sejenis di pasar. Tanda mana harus memiliki daya pembeda; 

2. Merek tersebut harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam 

perdagangan dengan acara baik di cetak, di tempel, atau di letakkan pada barang atau 

jasa yang diperdagangkan; 

3. Merek merupakan tanda keterangan tentang asal dan kualitas dari suatu barang atau 

jasa; 

4. Merek merupakan hak ekslusif bagi pemegang hak merek; 

5. Merek memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek; 

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No : 19 Tahun 1992, disebutkan bahwa 

merek dagang adalah: 

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-

barang sejenis lainnya. 

 

                                                                                                                                                                                    
68  Rosenoer, Jonathan Cyberlaw The Law Of  the Internet, Springer, Verlag NY, Inc, 1997, hlm 95 
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Pengertian merek yang diberikan oleh para sarjana tersebut diatas, pada dasarnya 

banyak kesamaan dengan pendapat dari negara-negara peserta Uni Paris Hal yang sama 

terjadi pula di negara berkembang, dimana dalam penyusunan Undang-Undang Merek, 

para penyusun Undang-Undang banyak mengadopsi pengertian merek dari model 

hukum untuk negara-negara berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI tahun 1967 

Pada model hukum tersebut disebutkan definisi tentang merek yang tercantum 

pada Pasal 1 ayat 1 (1) sub a sebagai berikut: 

Trade marks means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise 

from those of other enterprice69 

 

Pengertian sederhana di atas, hampir sama dengan pengertian merek dalam ketentuan 

Pasal 68 Undang-Undang merek Inggris tahun 1938, yaitu: 

 

A mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicate, a 

connection in the course of trade between in goods and some person having the right 

either as propiertor or registered used to use the mark, whether with or without any 

indication of the indentity of that person. 70 

 

Di Indonesia pengertian tentang merek mempunyai banyak kesamaan dengan 

ketentuan di Inggris, hal ini bisa dilihat dengan membandingkan Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang No. 19 Tahun 1992. 

Di Inggris, pengertian merek meliputi: 

A device, cap, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any 

combination there of, 

 

Sedangkan pengertian merek di Indonesia menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 

19 Tahun 1992 bahwa: 

                                                             
69  Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, Supra note No. 5, hlm 122 
70  Ibid, hlm 122 
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Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan 

digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. 

 

 

Ditinjau dari macamnya merek terdiri dari 3 jenis yaitu sebagai berikut 71 : 

1. Merek Dagang, adalah  

Merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

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

barang-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 

sejenisnya; 

3. Merek Kolektif, adalah  

Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama 

yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-

sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya; 

 

Menurut Sudargo Gautama & Rizwanto, merek kolektif biasanya digunakan oleh 

suatu perkumpulan atau obsesi umumnya asosiasi para produsen atau pedagang barang-

barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau barang yang mempunyai ciri-

ciri tertentu. 

                                                             
71  Ibid, hlm 30 
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Hak atas merek adalah merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atay memberikan izin kepada 

pihak lain untuk menggunakannya. 

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam 

Undang-Undang Merek adalah seorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau 

badan hukum. 

Hal ini berarti suatu merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih atau badan 

hukum. Bahkan menurut penulis walaupun dalam Undang-Undang Merek tidak secara 

tegas menentukan bahwa suatu merek dapat dimiliki secara bersama-sama oleh lebih 

dari satu badan hukum, hal tersebut tetap dibolehkan karena status hukum dari suatu 

badan hukum adalah sama dengan orang lain. 

Hak merek dinyatakan sebagai hak ekslusif 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 

menggunakannya. 

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian 

lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu 

menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.72 

                                                             
72 Miru, Ahmadi,  Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Divisi Buku 

Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12. 
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 Dalam merek juga dikenal hak proritas yaitu hak pemohon untuk mengajukan 

permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property atau Agreement Establising the World Trade 

Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal 

merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua 

perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.73 

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 

paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 

merek yang pertama kali yang diterima di negara lain yang merupakan anggota Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement 

Estabilising the Wordl Trade Organization.74  

Disamping itu hak merek juga melindungi indikasi geografis, indikasi-geografis 

dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena 

faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari 

kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang 

dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas 

dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang 

menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan kararakteristik termasuk faktor alam dan 

faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan 

                                                             
73  Ibid, hlm 32  
74  Ibid, hlm 32 
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sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang 

yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau 

wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut Pengertian nama 

tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta georafis atau nama yang karena 

pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang 

bersangkutan. 

Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang duhasilkan oleh 

alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan: atau hasil industri tertentu lainnya. 

Sebagai contoh, salak pondoh, markisa malino, sutra mandar, dan lain-lain.75  

 

C. Fungsi Merek. 

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk 

membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda Selain fungsi pembeda dari 

berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:76 

a. Menjaga persaingan usaha yang sehat, 

 Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku 

usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui 

terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha 

yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaiangan usaha tidak sehat yang 

                                                             
75  Ibid, hlm 74 
76 Firmansyah, Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum 

Penggunaan Dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011 hlm. 33 
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ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan evektifitas dan efisiensi dalam kegiatan 

usaha; 

b. Melindungi konsumen, 

 Berdasarkan Undang-Undang merek tahun 2001 di dalam konsiderannya 

menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya Undang-Undang ini adalah untuk 

melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang Dengan adanya merek, 

para konsumen tidak perlu lagi menyelidi kualitas dari barangnya. Apabila merek telah 

dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen 

akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya; 

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya. 

 Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda 

untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang 

bersangkutan 

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang. 

 Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan 

bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang 

tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing 

pembeli. Suatu merek dapat memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa semua 

barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti 

yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya; 

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang 
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 Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang 

ataupun nama barangnya (promosi)77 kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah 

mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah 

mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan 

mengingat nama mereknya saja. Misalnya, seseorang ingin membeli minuman bermerek 

Fanta, maka cukup hanya menyebut Fanta saja; 

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan. 

 Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan 

yang menggunakan mereknya. Misalnya; Merek dagang Djarum, Djarum adalah merek 

yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum; 

Merek merupakan suatu tanda kepada konsumen, tanda pada sebuah   merek 

harus khas dan tidak sama dengan merek orang lain yang sudah terdaftar di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Pemakaian merek berfungsi sebagai: 78 

1) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain 

atau badan hukum lainnya; 

2) Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan 

menyebut mereknya; 

3) Sebagai jaminan atas mutu barangnya; 

                                                             
77  Ibid. Hlm 35 
78  Buku Panduan, Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekual Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm 30  
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4) Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan; 

 

Menurut Budi Agus Riswandi & M Syamsudin menyatakan fungsi dari 

pemakaian merek79 adalah: 

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi perusahaan yang satu dengan 

yang lainnya (product identity). Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa dengan 

produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan;  

2. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan 

melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa 

merek merupakan salah satu good will untuk menarik konsumen, merupakan simbol 

pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya; 

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (quality quqrqntee) hal ini tidak hanya 

menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu 

dagang atau jasa bagi konsumen; 

4. Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek 

merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau 

jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah Negara Asal; 

 

Mengapa suatu merek harus memiliki daya pembeda? 80  

                                                             
79  Riswandi Budi Agus & M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual & Budaya Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm 84. 
80  Lindsey Tim, B A, LL B, Blitt, , Prof Dr Eddy Damain, SH, Simon Butt, BA, LLB, Tomi Suryo 

Utomo, S, LLM, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd Bekerjasama 

dengan Penerbit PT ALUMNI, Bandung, 2006 hlm 135 
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Karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau 

simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan 

memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini 

disebabkan karena pemberian hak ekslusif tadi akan menghalangi orang lain untuk 

menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya 

pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan 

barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis 

Prinsip-prinsip umum untuk menentukan daya pembeda dari sebuah merek 

Bagaimana menentukan daya pembeda dari sebuah merek? 81  

Jika seseorang memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan 

untuk melakukan perdagangan barang atau jasa tertentu yang sifatnya menggambarkan 

barang/jasa tersebut, hal ini tidak cukup untuk digolongkan jenis, kualitas, kuantitas, 

maksud, nilai dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek. 

Sebuah merek dapat dianggap memiliki daya pembeda melalui penggunaan 

berkelanjutan 82  

Sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya 

sebuah merek yang hanya atau semata-mata menggambarkan produknya/merely 

descriptive dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam 

jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda 

                                                             
81  Ibid, hlm 136 
82  Ibid, hlm 137 
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Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, para pelanggan dapat 

membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya 

pembeda pada awal pemakaiannya. Jadi, merek-merek seperti ini dapat didaftarkan: 

Contoh:  

Perusahaan ‘Debat Hebat’ mengundang para nara sumber untuk membahas 

permasalahan yang sedang ramai dibicarakan (konteporer) oleh masyarakat Dalam acara 

tersebut, para nara sumber bertugas mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang 

sedang didiskusikan oleh mereka. Namun, selama berlangsungnya diskusi tersebut, para 

nara sumber tidak pernah mencapai kata sepakat sehingga selalu memunculkan 

perdebatan yang sengit diantara mereka. Perusahaan yang mengundang para nara 

sumber berpendapat bahwa perdebatan tersebut telah memberikan informasi yang 

bermutu kepada masyarakat dan kemudian berinisiatif menjual kaset dan buku yang 

berisikan diskusi tersebut. Buku dan kaset tersebut diberi nama ‘Debat Hebat’. Pada 

awal penjualan produk tersebut, perusahaan ‘Debat Hebat’ tidak dapat mendaftarkan 

kata ‘Debat Hebat’ sebagai merek produknya karena kata-kata ini menggambarkan 

produk yang dijualnya. Akan tetapi, untuk tujuan promosi, perusahaan ‘Debat Hebat’ 

mengizinkan stasiuan televisi untuk menyiarkan contoh kaset dan buku tersebut. Setelah 

dua tahun berjalan, kebanyakan masyarakat Indonesia mengetahui dan mengenal nama 

perusahaan tersebut beserta produk yang dijualnya. Dalam kasus ini, kemungkinan 

perusahaan ‘Debet Hebat’ beserta dengan produknya dapat dianggap cukup terkenal 

sehingga merek yang dipakai telah memiliki daya pembeda dibandingkan dengan 

produk-produk sejenis lain di pasaran.  
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D. Pelanggaran Terhadap Penyalahgunaan Hak Merek 

Pelanggaran-pelanggaran hak atas merek dapat berupa: 

1. Permohonan pendafataran merek diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik; 

2. Merek yang didaftar mengadung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, tidak memiliki daya pembeda, menjadi milik umum, merupakan keterangan 

atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan; 

3. Permohonan merek mempunyai persamaan pada pokoknya atu keseluruhannya dengan 

merek lain lebih dulu untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum orang 

lain tanpa ijin; 

5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau 

simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali ada 

persetujuan tertulias dari pihak berwenang; 

6. Merupakan tiruan atau meyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan 

oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang 

berwenang; 

7. Pelanggaran terhadap penggunaan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan; 

Atas Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas pemilik merek yang syah dapat 

mengajukan tuntutan baik perdata maupun pidana.  
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Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek no. 15 tahun 2001 penyelesaian 

sengketa atas pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut diatas pemilik merek yang sah 

dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, dan atau penghentian semua perbuatan yang 

diajukan ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan 

Pengadilan Niaga adalah kasasi, dan selain penyelesaian sengketa lewat pengadilan para 

pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

Dan terhadap tuntutan pelanggaran secara pidana dapat berakibat sanksi pidana 

dan/atau denda.   
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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK  MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO: 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK 

 

A. Sistem Konstitutif Dalam Pendaftaran Merek. 

Merek yang dilindungi hukum adalah merek terdaftar, artinya pemilik merek 

harus melakukan pendaftaran sebelum mendapatkan hak atas mereknya. Bukti suatu 

pendafataran merek adalah sertifikat merek, yang mengakibatkan pemilik merek 

kemudian mempunyai hak khusus yang bersifat eksklusif atau monopoli. Hak ini dapat 

dipertahankan terhadap pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia proses 

pendafataran ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menganut sistem 

konstitutif artinya bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Karena itu 

bagi siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang berhak atas merek 

dan secara ekslusif dapat memakai merek tersebut. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan sebagai 

berikut:83 

“Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada 

pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya”. 

 

                                                             
83  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
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Jadi yang ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan 

bukan karena pemakaian pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor  21 Tahun 1961. 

Dalam Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1997, dianut prinsip bahwa perlindungan hukum hak atas merek hanya akan 

diberikan, apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran. Dengan demikian syarat 

pendaftaran adalah mutlak untuk menentukan siapa yang berhak mendapat jaminan 

perlindungan hukum. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut: 

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon yang beritikad tidak baik”. 

 

 

Dari ketentuan Pasal 4 diatas, jelas bahwa pemohon harus menjunjung tinggi 

etika bisnis dengan tidak menghalalkan segala cara seperti meniru, membajak atau 

membonceng kemashuran merek orang lain. Walaupun pendaftaran atas merek adalah 

menentukan pemilikan merek, tetapi pendaftaran suatu merek di Indonesia tidak 

merupakan suatu keharusan. 

Pendaftaran merek merupakan suatu keuntungan bagi pemilik merek, karena 

dengan pendaftaran merek tersebut, akan dikeluarkan suatu Surat Pendaftaran oleh 

Direktorat Jenderal HKI yang merupakan bukti resmi bahwa ia telah memakai merek 

tersebut pada tanggal pendaftaran merek bersangkutan dan mendapat perlindungan atas 

pemilikan merek tersebut. 
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B. 1. Cara Pendaftaran Merek.  

Syarat pengajuan permohonan pendaftaran merek: 84 

1) Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 yang diketik dalam 

bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan 

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang berisi: 

- Tanggal, bulan dan tahun permohonan; 

- Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; 

- Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa; 

- Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali 

dalam permohonan diajukan dengan hak prioritas; 

- Contoh merek/etiket merek; 

- Warna-warna etiket merek; 

- Arti bahasa/huruf/angka asing dan cara pengucapkannya; 

- Kelas barang//jasa’ 

- Jenis barang/jasa; 

2) Surat permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan: 

- Fotocopy KTP yang dilegalisir bagi pemohon yang berasal dari luar negeri 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang harus memilih tempat kedudukan 

di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya; 

                                                             
84  Buku Panduan, Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm 31 
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- Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disyahkan oleh Notaris 

apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum; 

- Foto copy salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan 

diajukan untuk merek kolektif; 

- Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan; 

- Tanda pembayaran biaya permohonan; 

- 20 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, mini 2x2 cm) 

- Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah 

miliknya; 

Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum Namun dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu pemohon 

yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon 

dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. 

Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas 

merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang 

mewakilkan Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya 

(Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua 

pihak yang berhak atas merek tersebut. 

Ketentuan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual diantar dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya 

diatur dengan Keputusan Presiden. 
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Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan/atau jasa dapat diajukan 

dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang 

termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. 

 

B.1.1 Daftar Kelas Barang 

Kelas Barang atau jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor: 24 Tahun 1993, yang didaftar kelas barang maupun jasanya dapat dilihat 

sebagai berikut: 85 

Kelas 1 

Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun 

dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik 

yang tidak diolah, pupuk: komposisi bahan pemadam api,  sediaan perlunak dan 

pematri zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan: zat- zat penyamak; perekat yang 

dipakai dalam industri; 

 

Kelas 2: 

Cat-cat, pernis-pernis, lak-lak: bahan pencegah karat dan kelapukan kayu, bahan 

pewarna: pembetsa/pengering: bahan mentah damar alam: logam dalam bentuk 

lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak, dan seniman 

 

Kelas 3: 

Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci: sediaan untuk membersihakan, 

mengilatkan, membuang lemak dan menggosok: sabun- sabun: wangi-wewangian, 

minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut:  bahan-bahan pemeliharaan gigi 

  

Kelas 4 

Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri: bahan-bahan pelumas: komposisi 

zat untuk menyerap, membahasi dan mengikat debu: bahan bakar (termasuk larutan 

hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan, lilin-lilin, sumbu-

sumbu 

 

                                                             
85  Peraturan Pemerintah RI No.: 24 Tahun 1993 
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Kelas 5 

Selain hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter: bahan-bahan untuk berpantang 

makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, plester-plester, 

bahan-bahan pembalut: bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi 

palsu, pembasmi kuman: sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, dan 

tumbuh-tumbuhan; 

  

Kelas 6 

Logam-logam dan campurannya: bahan bangunan dari logam: bangun- bangunan 

dari logam yang dapat diangkut: bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api: 

kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik: barang-barang besi, 

benda-benda kecil dari logam besi: pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam: lemari-

lemari besi: barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas 

lain: bijih-bijih:  

 

Kelas 7 

Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas: motor-motor dan mesin-mesin (kecuali 

untuk kendaraan darat): kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk 

kendaraan darat): perkakas pertanian: mesin penetas untuk telur. 

 

 Kelas 8 

Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan): alat-alat pemotong: 

pedang-pedang: pisau silet 

 

Kelas 9 

Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, 

sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), 

penyelamatan, dan pendidikan, apaat untuk merekam, mengirim, atau memproduksi 

suara atau gambar: pembawa data magnetik, disk perekam: mesin-mesin otomat dan 

mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke 

dalamnya: mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer, aparat 

pemadam kebakaran 

 

 Kelas 10 

Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran gigi dan kedokteran 

hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu: benda-benda ortopedik: bahan-bahan 

untuk penjahitan luka bedah 

  

Kelas 11 

Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, 

pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan. 
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Kelas 12 

Kendaraan-kendaraan: aparat untuk bergerak di darat, udara atau air 

 

Kelas 13 

Senjata-senjataapi: amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil, bahan peledak: 

kembang api; petasan 

  

Kelas 14 

Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari 

logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-

kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia, jam-jam dan instrumen pengukur waktu 

  

Kelas 15 

Alat-alat musik 

 

Kelas 16 

Kertas karton, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak 

termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; 

potret-potret; alat tulis menulis; perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau 

rumah tangga; alat-alat kesenian; kuwas untuk cat; mesin tik dan keperluan kantor 

(kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); 

bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain); 

kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, klise-klise. 

  

Kelas 17 

Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan- bahan 

ini dan tidak masuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk 

digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan 

dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam 

 

Kelas 18 

Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak 

termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang; kulit mentah, koper-

koper dan tas-tas tamasya; payung-payung hujan, payung- payung matahari dan 

tongkat-tongkat; cambuk-cambuk pelana dan peralatan kuda dari kulit 

 

Kelas 19 

Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk 

bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah 

bukan dari logam; monumen-monumen bukan dari logam 

 

 

 



71 
 

Kelas 20 

Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak 

termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, 

tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan 

bahan-bahan penggantiannya, atau dari plastik 

 

Kelas 21 

Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia 

atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat 

(kecuali kuwas-kuwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; 

wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai 

dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari bikar yang tidak 

termasuk dalam kelas-kelas lain 

 

Kelas 22 

Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan 

kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis 

dan pengisi dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar 

untuk pertenunan 

  

Kelas 23 

Benang-benang untuk tekstil. 

  

Kelas 24 

Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, tilam-

tilam tempat tidur dan meja 

  

Kelas 25 

Pakaian, alas kaki, tutup kepala 

 

Kelas 26 

Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-

kancing, kait dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga 

buatan; 

 

Kelas 27 

Karpet-karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum 

dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan 

dari tekstil). 

  

Kelas 28 

Main-mainan; alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; 

hiasan pohon natal. 
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Kelas 29 

Daging; ikan; unggas dan binatang buruan, saripati daging; buah-buahan dan sayuran 

yang diawetkan, dikeringkandan dimasak; agar-agar; selai-selai; saus dari buah-

buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak 

yang dapat dimakan. 

  

Kelas 30 

Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sag, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan 

terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi, madu, 

air gula; ragi, bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-

bumbu); rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping. 

  

Kelas 31 

Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanandan jenis-jenis gandum  

yang tidak termasuk dalam kelas0kelas lain; binatang-binatang hidup; buah- 

buahan dan sayur segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami;makanan 

hewan; mout 

 

 Kelas 32 

Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; 

minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain 

untuk membuat minuman. 

 

 Kelas 33 

Minum-minuman keras (kecuali) 

 

Kelas 34 

Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api 

 

 

B.1.2. Daftar Kelas Jasa  

Kelas 35 

Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor 

 

Kelas 36 

 Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan 

 

Kelas 37 

 Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan 
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Kelas 38 

 Telekomunikasi 

 

Kelas 39 

 Angkutan; pengemasan dan penyimpangan barang-barang; pengaturan 

 perjalanan; 

 

Kelas 40 

 Perawatan bahan-bahan 

 

Kelas 41 

Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan; olah raga dan kebudayaan. 

 

Kelas 42 

Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementar, perawatan 

medis,kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan 

pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan 

program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain 

 

 

B.2 Pemeriksaan Substantif 

Selain memeriksa kelengkapan administratif terhadap suatu permohonan 

pendaftaran merek, dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal 

penerimaan. Direktorat juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, 

dan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan bulan 

Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, 

Pasal 5, dan Pasal 6 Undang Undang Merek, yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh 

pemohon yang bertikad baik atau merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan 

merek ditolak pendaftarannya atau merek terdaftar yang tidak dapat didaftarkan, dan 

apabila berdasarkan ketentuan tersebut merek yang didaftarkan ternyata memenuhi 
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unsur yang terkandung dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 pendaftaran terhadap merek 

tersebut akan dilakukan 86 

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktur Jenderal, 

yaitu pejabat yang karena keahlihannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat 

fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut, maka pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya 

sesuai dengan peaturan perundangan yang berlaku Sedangkan yang dimaksud dengan 

jenjang adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Dalam rangka pemeriksaan substantif terdapat berbagai kemungkinan/langkah 

berikut ini yang dapat ditempuh: 87 

1. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substatntif bahwa permohonan 

dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal, permohonan 

tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek; 

2. Sebaliknya dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa 

permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal 

tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan 

menyebutkan alasannya; 

3. Apabila suatu merek dinyatakan tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya, 

dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat 

                                                             
86  Undang-Undang No.: 15 tahun 2001 tentang Merek  
87 Miru Ahmadi, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Divisi Buku 

Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 40 
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pemberitahuan tentang ditolak atau tidak dapat didaftarnya merek yang dimohonkan 

pendaftarannya tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan 

atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan; 

4. Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, 

pemohon dianggap menerima hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan bahwa 

merek yang dimohonkan pendaftrannya tidak dapat didaftar atau ditolak sehingga 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan Direktorat Jenderal menetapkan keputusan 

tentang penolakkan permohonan tersebut; 

5. Sebaliknya, dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau 

tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas 

persetujuan Direktur Jenderal, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi 

Merek; 

6. Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan 

pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas 

persetujuan Direktorat Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakkan 

permohonan tersebut; 

7. Keputusan penolakan baik karena tidak ada keberatan atau tanggapan maupun karena 

tanggapannya tidak dapat diterima, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon 

atau kuasanya dengan menyebutkan alasan; 

8. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada  

Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali; 
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Berbagai tahapan yang harus dilalaui sehubungan dengan kemungkinan hasil 

pemeriksaan substantif tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan hak kepada 

pemohon untuk mengajukan alasan-alasan tertentu agar mereknya dapat didaftarkan. 

 

C. Sistem Pendaftaran 

Hampir di semua negara yang mensyaratkan pendaftaran untuk sebuah merek 

untuk kepemilikan hak merek, menggunakan sistem pendaftaran konstitutif atau sistem 

first to file principle. Artinya pendaftaran akan memberikan hak. Indonesia menganut 

sistem konstitutif, di mana dalam prosesnya, mencakup pemeriksaan formal dan 

pemeriksaan substantif pada suatu merek. Pada mekanisme ini dikenal adanya oposisi, 

yang mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atas suatu permohonan 

pendaftaran merek dan dapat mengajukan perlawanan, selama masa pengumuman untuk 

publik berlangsung. 

Pendaftaran dengan sistem ini, memberikan kepastian hukum kepada pemilik 

merek, dan hak tersebut akan berlaku secara teritorial terbatas di wilayah negara di mana 

pendaftaran dilakukan. 

 

D. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. 

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek 

yaitu:  

1. Permohonan diajukan/didaftarckan oleh pemohon yang beritikad tidak baik; 
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2. Apabila merek yang didaftarkan mengandung salah satu unsur di bawah ini: 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  

a. Moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. Tidak memiliki daya pembeda; 

c. Telah menjadi milik umum; atau 

d. Merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya; 

 

Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 

menerangkan bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut: 

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain 

yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis; 

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang 

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa yang sejenis; 

c. Mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan ndikasi geografis 

yang sudah dikenal; 

 

Selain dari pada itu harus ditolak adalah apabila merek yang akan didaftarkan: 

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; 
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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; 

Di Inggris berdasarkan Undang-Undang Merek baru tahun 1994, untuk 

menentukan suatu merek ditolak pendaftarannya, harus diuji melalui 2 (dua) macam 

dasar pertimbangan, absolut dan relatif88. Umumnya untuk pertimbangan yang bersifat 

absolut, merek tidak dapat didaftar per-se , setelah melalui beberapa pengecualian Pasal 

3 (1) dari Undang-Undang Merek Inggris tersebut mengatur mengatur bahwa 

permohonan ditolak berdasarkan uji absolut apabila; 

1. Sign which do not satisfy the requirement of s 1 (1) 

2. Trade marks which are devoid of any distinctive character 

3. Trsade marks whih consist exclusively of signs or indications which may serve, in 

trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical 

origin, the time production of goods or of rendering of services, or other 

characteristics of goods or services 

4. Trade marks which consist exclusively of signes or indications which have become 

customary in the current language or in the bonafide and established practices of the 

trade 

Pada pertimbangan yang sifatnya relatif, dilihat hubungan antara merek yang di 

daftar dengan merek yang ada lebih dulu atau hubungannya dengan hak-hak lain juga 

penting dipertimbangkan. Uji penolakan yang bersifat relatif memiliki hubungan sejajar 

                                                             
88  Bainbridge, David I Intellectual Property. London, 1999, 4th Edition, Hlm 556 
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yang sangat dekat dengan cara bagaimana suatu merek terdaftar dapat dilanggar. 

Perbandingan peraturan di atas menggambarkan bahwa ada persamaan dari kriteria yang 

menjadi pertimbangan untuk menolak pendaftaran sebuah merek. Hanya saja di Inggris 

dikenal istilah penolakan berdasarkan rule of reason yang kemudian melahirkan cara 

pengujian yang sifatnya absolut dan relatif. 

 

E. Pelanggaran Merek 

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada seseorang lain yang 

diduga telah melakukan pelanggaran merek ke depan pengadilan. Setelah terbukti bersalah 

pengadilan dapat memerintahkan pelaku pelanggaran untuk membayar ganti rugi, berupa 

sejumlah keuntungan dan/atau putusan sela. 

Upaya hukum yang dapat digunakan dalam kasus pelanggaran HKI, yaitu: 

I.    Upaya Hukum Keperdataan    

I.1.  Gugatan ke Pengadilan Niaga. 

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang sah, yaitu 

pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga 

terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang 

sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang 

berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 

Dalam pengaturan lisensi, selain pemilik merek, penerima lisensi (license) 

merek terdaftar dapat mengajukan gugatan baik secara sendiri maupun 
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bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar tersebut. Dalam masa 

pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian secara lebih besar, 

atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, 

hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, 

peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek 

tersebut tanpa hak. Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada tergugat, 

hakim dapat juga memerintahkan bahwa penyerahan barang tersebut dapat 

dilaksanakan, setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

Tata cara gugatan terhadap penyelesaian sengketa merek dalam proses acara 

di Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 89 

a. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan 

Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. 

b. Jika tergugat bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah 

Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

c. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan merek tersebut terhadap 

Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak 

tanggal gugatan di daftarkan. 

                                                             
89 Firmansyah Hery , Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum 

Penggunaan Dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, 2011., hlm. 76 
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d. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 

gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan 

dan menetapkan hari sidang. 

e. Pemanggilan para pihak dilakukan juru sita paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah gugatan pembatalan pendaftaran. 

f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam 

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan 

didaftarkan. 

g. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 

(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan diperpanjang paling 

lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

h. Putusan atas gugatan pembatalan merek (tingkat Pengadilan Niaga), 

dengan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari 

outusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut 

diajukan suatu upaya hukum. 

i. Petikan putusan Pengadilan Niaga tersebut harus disampaikan juru sita 

kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas 

gugatan pembatalan diucapkan Hakim Pengadilan Niaga. 
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1.2.   Alternatif Penyelesaian Sengketa 

 Selain penyelesaian gugatan keperdataan, para pihak dapat 

menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif  penyelesaian 

sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal beberapa cara penyelesaian 

sengketa, yaitu:90 

a. Arbitrase; 

b. Konsultasi; 

c. Negosiasi; 

d. Mediasi; 

e. Konsiliasi; atau 

f. Penilaian ahli; 

 Diantara ke enam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan 

putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau 

majelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian lainnya yang tergolong dalam 

alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para 

                                                             
90  UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. 
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pihak, paling tidak hanya mendapat  saran  dari   pihak  ketiga   yang   

memfasilitasi  perundingan antara para pihak. 

 Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, atau suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif 

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan 

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri 

(Pengadilan Niaga). 

 Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa 

tersebut diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang 

hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat 

menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat 

menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga. 

 Peran pihak ketiga ini hanya sekedar mempermudah jalannya 

perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah 

yang pada akhirnya mengikat para pihak setelah ditandatangani dan 

didaftarkan di Pengadilan Negeri (Niaga). 

 Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang 

memang sejak awal diserahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan 

keputusan yang mengikat para pihak, yang putusannya bersifat final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. 
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I.3.  Pengajuan Kasasi 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek dapat 

diajukan kasasi, tata cara mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut: 

a. Permohonan kasasi, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah 

tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan 

kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah 

memutuskan gugatan tersebut. 

b. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada 

Panitera dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan 

kasasi didaftarkan. 

c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 

2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. 

d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada 

Panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi 

menerima memori kasasi dan selanjutnya Panitera wajib menyampaikan 

kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari 

setelah kontra memori kasasi diterima Panitera. 

e. Setelah kontra memori kasasi disampaikan pada Pemohon Kasasi, 

Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan 

kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari. 
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f. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan 

menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal 

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 

g. Sidang acara pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 

60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh 

Mahkamah Agung. 

h. Putusan atas permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan 

putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

i. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi 

kepada Panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas 

permohonan kasasi. 

j. Juru sita selanjutnya wajib menyampaikan isi putusan kasasi, kepada 

pemohon dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan 

kasasi diterima. 

2.   Upaya Hukum Pidana. 

 Terhadap sumber hukum pelanggaran tindak pidana di bidang merek ialah 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menggantikan 

Undang Undang tentang Merek yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dalam 

Undang-Undang ini dimuat hukum pidana materiil pada Pasal 89-95 dan hukum 
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pidana formil pada Pasal 89. Akan tetapi, tentang tindak pidana di bidang merek 

ada 5 Pasal, yakni Pasal 90, 92, 93 dan 94. 91 

  

F. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek. 

 Perlindungan   hukum  atas  merek semakin  menjadi  hal yang penting mengingat  

pesatnya  perdagangan  dunia  dewasa  ini. Imbasnya menjadi sulit untuk   dapat   

membedakan   satu  produk  dengan  produk  yang  lain  untuk diberikan perlindungan 

merek dengan perlindungan desain produk. Di Inggris, bahkan  Australia,  pengertian   

merek   justru   berkembang   pesat   dengan mengikutsertakan  bentuk  tampilan  produk  

di didalamnya. Peraturan merek yang pertama kali diterapkan di Inggris adalah hasil 

adopsi dari Perancis tahun 1857, dan  kemudian  membuat peraturan sendiri, yakni 

Merchandie Act tahun 1862  yang  berbasis  hukum  pidana. Tahun  1883   berlaku   

konvensi   Paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi 

Negara maju  dan   negara   berkembang. Kemudian,  tahun 1973 lahir pula perjanjian 

Madrid, yakni   perjanjian   internasional   yang   kemudian disebut Trademark 

Registration Treaty.  

 Di Indonesia sejaang Undang-Undang Merek dimulai pada Tahun 1961 yang   

menggantikan   Reglament  Industriele  Eigendom  Kolonien  Stb. 1912 Nomor  545 jo. 

Stb. 1913 Nomor 214, Perkembangan  berikutnya, tahun 1992 lahir  Undang-Undang 

Merek No. 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara 1992 No 81)  yang  berfungsi  mencabut   

                                                             
91 Drs.H.Adami Chazawi, S.H, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Penyerangan 

terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, 

Bayumedia Publishing, 2007, hlm 145. 
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Undang-Undang   No 21   tahun  1961 yang kemudian  direvisi  tahun  1997  tahun  2001  

dengan  menyesuaikan terhadap  TRIPs,  yaitu  Undang-Undang  No. 15  tahun  2001  

tentang  Merek. 

 Dengan Undang-Undang  ini  terciplah  pengaturan  merek dalam satu naskah 

(single-text) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Di Indonesia, hak 

atas  merek  didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang  

mendaftarkan  mereknya dianggap oleh Undang-Undang  sebagai  pemakai  merek 

pertama dari merek tersbut kecuali kalau dapat dibuktikan lain  dan  dianggap  sebagai 

yang berhak atas merek yang  bersangkutan. Tujuan  dari  pendaftaran  merek  adalah  

memberikan perlindungan  untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh Undang-Undang 

dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemnakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. 

 Catatan penting dalam pendaftaran merek adalah tidak  terdapat kewajiban  bagi  

seseorang untuk  mendaftarkan  merek yang ia miliki, akan tetapi jika ingin   mendapatkan   

perlindungan  hukum berdasarkan hokum merek, maka harus terdaftar terlebih dahulu. 

Dengan perkataan lain, kekuatan pendaftaran  dapat   dimintakan   pembatalan  oleh pihak 

yang berkepentingan dengan bukti bahwa pihaknyalah yang merupakan pemakai pertama. 

 Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan 

pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HKI. Maksudnya sebelum didaftarkan, merek 

tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan  

pendaftaran  merek  akan  diterima  pendaftarannya apabila telah memenuhi  persyaratan  

baik  yang bersifat formalitas maupun substantive yang telah  ditentukan  oleh   Undang-

Undang Merek, yaitu   tentang   adanya daya pembeda (distinctiveness). 
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 Perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

dibandingkan  Undang-Undang  No. 21  Tahun 1961 antara lain menyangkut proses  

penyelesaian  permohonannya, di mana dalam Undang-Undang No 15 tahun  2001  ini  

pemeriksaan   substantif   dilakukan  setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya 

permohonan. 

 Hal   tersebut   dilakukan   agar   dapat  lebih cepat diketahui apakah permohonan   

tersebut   disetujui   atau   ditolak, dan  memberi kesempatan kepada  pihak  lain  untuk  

mengajukan   keberatan  terhadap permohonan yang  telah   disetujui   untuk   

mendaftarkan.   Sekarang, jangka   waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) 

bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Nomor  

21 Tahun 1961. 

 Dalam  hukum  merek, telah disebutkan di awal bahwa barang siapa telah  

memakai  merek  di  Indonesia pertama kali adalah yang berhak atas merek. Hal ini berarti  

ia  mempunyai hak yang khusus atau exclusive right untuk   memakai  merek  itu92.  

Menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh  Mahkamah  Agung  dalam   memutus  

perkara “Tancho”. Mahkamah Agung telah mempergunakan kesempatan   

mengedepankan   teori  atau prinsip tentang “itikad baik”,  yang bunyinya sebagai berikut:  

(Soedjono Dirdjosisworo, 2000:222). 

“Siapa yang telah  berhak atas sesuatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya 

di Indonesia, tetapi dengan itikad baik. Jika pendaftaran ini telah dilakukan  dengan  itikad 

buruk, maka tidak akan diberikan perlindungan”. 

 

                                                             
92  Hery Firmansyah, S.H.,MHUM.,MPA, Perlindungan hukum Terhadap Merek Panduan Memahami 

Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, 2011 hlm 37. 
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 Hal ini  mengindikasikan  apabila  dalam  pemakaian merek tersebut terdapat  

persaingan  curang, maka  tentunya  dapat diadakan permintaan pembatalan. Dalam  

bidang  hukum   merek, pembaruan   memang   harus selalu dilakukan. Hal  ini   bertujuan  

untuk memantapkan peranan merek sebagai sarana  untuk  lebih   meningkatkan  

perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab. 

 Keberhasilan  penegakan  hukum  merek   tidak  akan  dapat tercapai dengan hanya 

mengandalkan Undang-Undang  yang mengatur permasalahan  merek  semata. 

Keberhasilan  penegakan  hukum  merek  memerlukan dukungan  dari  unsur-unsur lain, 

khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek.  

Perlindungan terhadap hukum merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah 

kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin: 

a. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan 

b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang 

diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat 

berkembang secara meluas di dunia internasional. 

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, menegaskan Merek 

terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 

Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 

Apabila tanpa melakukan permintaan ijin pemakaian merek, tetapi langsung 

membuat merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama tanpa 

pendaftaran merek, hal ini merupakan pelanggaran hak atas merek, Jadi bentuk 
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pelanggarannya berupa peniruan merek terdaftar, atau sering dikenal dengan 

pembajakan hak merek. 

Pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dibatasi dalam jangka 

waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang digugat93 kecuali merek 

yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum 

Ketentuan pengajuan gugatan Pelanggaran Merek dimaksud diatur 

sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut:  

Pasal 76 

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain 

yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 

yang sejenis berupa: 

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau; 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut; 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan Niaga. 

 

Pasal 77 

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 

dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri 

maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. 

 

Pasal 78  

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang 

lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi 

selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk 

                                                             
93  Pasal 69 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek 
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menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau 

jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak; 

 

(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang 

menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan 

bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan 

setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; 

 

Pasal 79 

 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi; 

 

Pengadilan yang berwenang mengadili gugatan pembatalan pendaftaran 

merek adalah Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak 

dapat diajukan banding akan tetapi langsung dengan upaya kasasi atau Peninjauan 

Kembali ke Mahkamah Agung RI, hal ini dimaksudkan agar perkara merek dapat 

diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya ringan94. 

Adanya pembajakan hak merek akan menimbulkan kerugian bagi pemilik 

merek terdaftar, karena produk yang dijual pembajak dengan merek bajakan akan 

berpengaruh mengurangi omzet penjualan pemilik merek terdaftar yang dibajak. 

Masyarakat yang membeli produk tersebut akan mengira bahwa barang atau jasa 

yang dibeli berasal dari pemiik merek terdaftar. Terlebih lagi jika pembajak menjual 

produknya dengan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang kurang baik, tentu 

akan sangat merugikan pemilik merek yang bersangkutan, 

Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari akibat pembajakan hak merek, 

sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, pemilik merek yang 

                                                             
94  Lihat Pasal 70 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 
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bersangkutan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dengan mengajukan 

tuntutan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 

tersebut melalui Pengadilan Niaga ; 

Pemilik merek, disamping menuntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata 

termaksud di atas, juga dapat melakukan tuntutan pidana dengan menggunakan Pasal 

90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 UU Nomor 15 tahun 2001. 

Pasal 90 

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada 

keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

 

Pasal 91 

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada 

pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis 

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah). 

 

Pasal 92 

(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada 

keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama 

atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada 

pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama 

atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah). 

(3)  Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil 

pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa baranng 

tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan 

indikasi-geografis diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2). 
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Pasal 93 

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi 

berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau 

menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 

 

Pasal 94 

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut 

diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran 

 

 

Pasal 95 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, 

dan Pasal 94 merupakan delik aduan. 

 

Selain dari pada ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal tersebut UU Nomor 15 

Tahun 2001 tentang merek juga mengatur jaminan perlindungan hukum terhadap 

merek yang telah terdaftar secara syah sebagai diatur dalam pasal-pasal berikut ini: 

Pasal 3 

Hak atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik 

Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya; 

 

Pasal 4 

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohon yang diajukan oleh Pemohon yang 

beritikad tidak baik. 

 

Pasal 5 

Merek tidak dapat di daftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur 

dibawah ini: 

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas  

b. agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

c. tidak memiliki daya pembeda; 

d. telah menjadi milik umum; atau 
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e. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan 

pendafatarannya; 

 

Pasal 6 

(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; 

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang da/atau jasa sejenis; 

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 Jendral 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; 

 

 

G. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 

 

G.1. Penghapusan pendaftaran merek  

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu:95 

a. Atas prakarsa Direktorat Jenderal; atau 

b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. 

                                                             
95  Ahmadi., Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek,PT Rajagrafindo Persada, 

2007, hlm. 79 
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Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan 

jika memenuhi hal-hal berikut: 

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan 

barang dan/jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali 

apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu: 

 (a)  larangan impor; 

 (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang 

menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang 

berwenang yang bersifat sementara; atau 

(c)  larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, 

termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. 

 Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek 

tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian 

terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu 

barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Sementara itu, 

ketidakseriusan dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan 

kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau 

ketidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. 

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dicatat 

dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
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 Penghapusan merek sebagaimana disebutkan di atas kemungkinan akan 

merugikan pemilik merek. Oleh karena itu, masih disediakan kesempatan bagi 

pemilik merek yang dihapus untuk mengajukan keberatan atas penghapusan merek 

tersebut. Keberatan atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat diajukan kepada 

Pengadilan Niaga. 

 Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau 

kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada 

Direktorat Jenderal dan penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam 

Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

 Dalam hal merek yang dimohonkan penghapusan pendaftarannya masih 

terkait perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut 

disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali jika dalam perjanjian lisensi, 

penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya 

persetujuan terebut. 

 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada 

penerima lisensi agar tidak dirugikan oleh adanya penghapusan dan permintaan 

pemilik merek atau kuasanya karena untuk memperoleh merek tersebut tentu 

penerima lisensi telah mengeluarkan biaya. Di samping biaya untuk pembayaran 

royalti kepada pemilik merek, juga biaya lain yang digunakan dalam 

mempersiapkan/memproduksi barang dan/atau jasa yang menggunakan merek 

tersebut. 
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 Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang sama dengan 

alasan penghapusan pendaftaran merek atas prakasa Direktorat Jenderal, dapat pula 

diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.  

Apabila putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak memuaskan salah satu pihak, 

terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. 

 Isi putusan badan peradilan (pengadilan niaga dan peradilan kasasi) 

sebagaimana dimaksud di atas segera disampaikan oleh Panitera pengadilan yang 

bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. 

Selanjutnya, (apabila putusan pengadilan tersebut mengabulkan permohonan/gugatan 

penghapusan merek) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan merek yang 

bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi 

Merek apabila putusan badan peradilan tersebut telah diterima dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Artinya, putusan Pengadilan Niaga yang tidak diajukan kasasi 

atau putusan kasasi dari Mahkamah Agung menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal 

untuk melaksanakan penghapusan merek. 

 Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan 

mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi 

catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Selanjutnya, penghapusan 

pendaftaran yang dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau 

kuasanya dengan menyebutkan alasan pengahapusan dan penegasan bahwa sejak 

tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan 

dinyatakan tidak berlaku lagi, yang berarti pula bahwa penghapusan pendaftaran 
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merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang 

bersangkutan.   

Sama halnya dengan merek biasa, Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran 

merek kolektif atas dasar: 

a. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua 

pemakai merek kolektif; 

b. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 tahun 

berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali 

apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; 

c. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa 

yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya; atau 

d. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan 

peraturan penggunaan merek kolektif; 

 Permohonan penghapusan merek kolektif atas prakarsa para pemilik merek 

kolektif diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan pendaftaran merek 

kolektif atas prakarsa para pemilik merek kolektif tersebut dicatat dalam Daftar 

Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

 Ketentuan tentang pencatatan dan pengumuman penghapusan merek kolektif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3), apabila dicermati rumusannya kurang 

lengkap atau rumusannya kurang tepat karena pencatatan dan pengumuman tersebut 

hanya ditujukan kepada penghapusan merek kolektif, sedangkan pencatatan dan 



99 
 

pengumuman atas penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dan atas 

dasar gugatan pihak ketiga lainnya. Walaupun demikian, harus dipahami bahwa 

penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dan atas dasar gugatan pihak 

ketiga juga harus dicatat dan diumumkan sebagaimana halnya dengan penghapusan 

atas prakarsa para pemilik merek kolektif karena ketiga penghapusan tersebut 

memiliki akibat hukum yang sama. 

 Selain penghapusan pendaftaran merek kolektif atas permohonan para 

pemilik merek kolektif dan atas prakarsa Direktoral Jenderal, penghapusan 

pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk 

gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan: 

a. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama tiga 

tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir 

kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal. 

b. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau 

jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya; atau 

c. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai 

dengan peraturan penggunaan merek kolektif. 
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G.2.  Pembatalan Pendaftaran Merek 

 Pembatalan merek96, Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan 

kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, 

yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan 

alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat 

didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat 

pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah 

mengajukan permohonan pendafataran kepada Direktorat Jenderal.  

 Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktur 

Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran 

merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat 

dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena 

itu, jika tidak didaftarkan pemilik merek tersebut tidak dilindungi.  

Walaupun kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga telah ditentukan, dalam hal 

penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik 

Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. 

 Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka 

waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih terdapat 

pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat 

diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan 

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa 

                                                             
96  Ibid, hlm 85 
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yang tidak dibatasi waktu pengajukan gugatan pembatalannya hanya gugatan 

pembatalan yang tergolongan merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi 

tetap dididaftarkan, bukan merek yang seharusnya “”ditolak” tetapi tetap didaftarkan 

karena merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum adalah merek yang “tidak dapat didaftar”: 

 Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban 

umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, 

ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat 

tertentu. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban 

umum adalah adanya itikad tidak baik. 

 Sama halnya dengan putusan Pengadilan Niaga tentang penghapusan merek, 

terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, 

juga hanya dapat diajukan kasasi. Dimana isi putusan badan peradilan tersebut, 

segera disampaikan oleh Panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal 

setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan 

pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan 

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan 

sebagaimana dimaksud di atas telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap 

yaitu putusan Pengadilan Niaga yang tidak diajukan kasasi atau putusan kasasi dari 

Mahkamah Agung. 

 Sama halnya dengan penghapusan merek, pembatalan pendaftaran merek, 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari 
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Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan 

tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek tersebut juga 

diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

 Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik 

merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa 

sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang 

bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pembatalan dan 

pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas 

merek yang bersangkutan. 

 Selain alasan pembatalan karena pendaftaran merek tersebut seharusnya 

ditolak atau tidak dapat didaftarkan, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula 

dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek 

kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan bahwa permohonan pendaftaran 

merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila 

dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan 

sebagai merek kolektif. Dengan demikian, apabila merek tersebut tidak lagi 

digunakan sebagai merek kolektif, pendaftaran merek kolektif tersebut dapat 

dibatalkan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN ANALISA PUTUSAN 

 
A. Analisisa Peraturan per-Undang-Undangan. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek resmi diundangkan 

dan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2001, ada beberapa perubahan dari 

Undang-Undang ini, dapat dilihat adanya perbedaan yang cukup substansial 

dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Lama, yaitu sebagai berikut : 

1. Menyangkut Proses Penyelesaian Permohonan 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pemeriksaan substantif 

dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. 

Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman 

tentang adanya Permohonan Pendaftaran merek. Dan juga jangka waktu 

pengumumannya lebih singkat yaitu pengumuman dilaksanakan dalam jangka waktu 

3 bulan sedangkan undang-undang merek lama pengumuman dilaksanakan selama 6 

bulan. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman maka secara keseluruhan 

akan mempercepat pula jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran merek. 

 

2. Badan Peradilan Penyelesaian Sengketa Merek. 

Berbeda dengan undang-undang merek lama dimana penyelesaian sengketa 

merek melalui Pengadilan Negeri, dan Kasasi, maka dalam Undang-Undang No.15 

Tahun 2001 Tentang Merek penyelesaian sengketa merek diselesaikan melalu i 
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Pengadilan Niaga dan Terhadap keputusan Pengadilan Niaga tersebut hanya bisa 

dilakukan kasasi.  

Berikut  penulis  akan   mengulas  sekilas tentang   hukum  acara yang 

berlaku di Pengadilan Niaga, bahwa kecuali ditentukan dalam Undang-Undang 

Merek, maka hukum  acara  yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RGb). 

97   

 Pengaturan tentang pengaturan hukum acara sampai saat ini belum dilakukan 

secara tegas dan khusus. Hukum Acara di Pengadilan Niaga yang  sampai saat ini 

terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan. Sampai saat ini  ada  dua   

masalah  dan dua  Undang-Undang  yang  mengatur tentang penunjukan Pengadilan 

Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang Kepailitan dan 

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. 

 Adapun hukum acara yang dipakai Pengadilan Niaga dalam perkara Merek 

adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai 

berikut: 

a. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga 

dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.   

b. Jika tergugat bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Indonesia, gugatan 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

                                                             
97  Peradilan Niaga-viedkramedia’s Blog 
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c. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan merek tersebut kepada Ketua 

Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan di 

daftarkan. 

d. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan 

pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari 

sidang. 

e. Pemanggilan para pihak dilakukan juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan 

pembatalan pendaftaran. 

f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu 

paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. 

g. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari setelah gugatan didaftarkan dan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari 

atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

h. Putusan atas gugatan pembatalan merek (tingkat Pengadilan Niaga), dengan memuat 

secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu 

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. 

i. Petikan putusan Pengadilan Niaga tersebut harus disampaikan juru sita kepada para 

pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan 

diucapkan Hakim Pengadilan Niaga. 

j. Terhadap pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan 

banding melainkan melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. 
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k.  Bahwa  terhadap  proses pemeriksaan perkara maupun pemberitahuan isi putusan  

pada  tingkat  peradilan  tingkat  pertama  telah  diproses  sesuai dengan batas waktu 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 80 ayat 8 begitu 

juga  halnya  dengan  penyampaian putusan sesuai dengan Pasal 8 ayat 9. Atas  

putusan  tersebut  pihak  Penggugat  mengajukan   kasasi  terhadap  putusan  tingkat  

pertama  dalam   jangka   waktu   serta  terhadap  proses pemeriksaan, putusan   

hingga   pemberitahuan   putusan  perkara  dalam tingkat  kasasi  tersebut  telah  

sesuai  yang  diatur dalam Pasal 82  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Begitu 

juga proses pemeriksaan perkara dan penerapan hukum tersebut telah dan 

memenuhi ketentuan yang ada. 

 

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Menganut Sistem 

Konstitutif. 

Dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terlihat 

jelas bahwa undang-undang merek ini menganut sistem konstitutif, yaitu suatu sistem 

yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar. Di Indonesia 

merek yang dilindungi tersebut sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek yang 

terdapat di Ditjen HaKI. yang jangka waktu Perlindungan hukumnya adalah 10 tahun 

dan dapat diperpanjang kembali. 

Sistem Konstitutif dapat menjamin kepastian hukum yang disertai pula 

dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi keadilan.  
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Hal mana sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh John Locke, 

seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke 18 mengatakan bahwa hak cipta memberikan 

hak milik eksklusif kepada seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk 

mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikontribusikan kepada masyarakat.98 

Kemudian Locke menyatakan bahwa hak atas milik pribadi bermula dari kerja manusia 

dan dari kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak tidak 

hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain.99 

Penurut penulis hak cipta berupa karya pribadi atau kelompok yang berbentuk 

merek lazim dan selayaknya dihargai sebagai sebuah karya cipta yang sungguh-sungguh 

melalui pemikiran yang genius dan ilmiah. Penghargaan karya cipta ini harus direferensi 

dan di apresiasi oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Undang-Undang Merek ini juga mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar 

oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang 

berbunyi : 

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang 

beritikad tidak baik. 

 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 

yang dimaksud Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan 

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

                                                             
98  Craigh Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, copy right Law Casebook Series, 

Fourth Edition (New York Bender & Company Incoporated,1998)hlm.56. 
99  John Locke, Summa Theologiae (London : Blackfiars,1996), dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan 

Teori Hak Milik Pribadi (Yogyakarta:Kanisius 1997)hlm.77 
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atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan 

curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Jadi, menurut Penulis Pemohon 

yang beritikad tidak baik dapat ditafsirkan sebaliknya. 

  Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ini juga 

diatur penyelesaian sengketa merek melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dan juga diberi upaya perlindungan hukum lain yaitu perlindungan kepada 

Pemohon/Pemilik Merek untuk dapat mengajukan permohonan Penetapan Sementara 

dari Pengadilan Niaga untuk melindungi mereknya guna mencegah dari kerugian 

yang lebih besar. Penetapan Sementara itu dapat berupa, sebagai berikut : 

a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek 

b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut. 

 

Adapun Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar adalah 

sebagai berikut : 

Pasal 3 : 

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik 

Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk Jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya. 

 

Pasal 4 : 

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang 

beritikad tidak baik. 

 

 

Pasal 6 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut : 
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a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa 

yang sejenis; 

 

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. 

 

Pasal 76 

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang 

secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :  

a. gugatan ganti rugi, dan/atau 

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek 

tersebut 

 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan  

Niaga. 

 

Pasal 77 

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat 

diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-

sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. 
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Pasal 78 

(1)  Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih 

besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, 

hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran 

dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara 

tanpa baik. 

 

(2)  Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek 

secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan Barang atau 

nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai 

kekuatan hulum tetap. 

   

Pasal 79 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi 

 

Pasal 84 

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, 

para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; 

 

Pasal 85 

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim 

Pengadilan Niaga untuk meneribitkan surat penetapan sementara tentang: 

a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek; 

b. Penyimpangan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut; 

 

  Ditinjau dari segi hukum menurut Penulis ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sudah cukup memadai dalam memberikan 

perlindungan hukum merek terdaftar, yang diperlukan adalah ketelitian dan sikap 

kehati-hatian pihak Diektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan 

persetujuan dengan mengeluarkan sertifikat merek dan juga kesungguhan aparat-

aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual terutama pelanggaran terhadap penggunaan merek yang sudah sangat 

merugikan itu. 
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B. Analisa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 122/PK/PDT.SUS/2011. 

1) Duduk Perkara Perselisihan antara Merek ”Sinar Laut” dengan “Sinar Laut 

Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo”. 

a. PT. SINAR LAUT MANDIRI sebagai penggugat adalah sebuah badan hukum 

yang didirikan sejak tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian  No.:117 tanggal 24 

Februari 1995, yang dibuat oleh Notaris Buniarti Tjandra, SH, Notaris di Jakarta 

dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum atas dasar Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman R.I. No. 02-10.403.HT.01.01 tahun 1995 tanggal 21 Agustus 

1995. Dalam perjalanan usahanya sejak tahun 1995 hingga saat ini PT. SINAR 

LAUT MANDIRI telah mendaftarkan badan hukum tersebut dalam daftar 

perusahaan dan badan hukum ini terakhir terdaftar di Suku Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat dalam Daftar Perusahaan No. 

09.02.1.51.18740 tanggal 3 Juni 2008. 

b. Sejak tahun 1995 PT. SINAR LAUT MANDIRI telah menggunakan nama “Sinar 

Laut Mandiri” sebagai merek dagang dan nama toko yang masuk dalam kategori 

kelas 35 dan telah mendaftarkan merek-merek sebagai berikut : 

1. SINAR LAUT MANDIRI, untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 16 November 1999 dan terdaftar dengan nomor pendaftaran 465487 

dan diperpanjang pada tanggal 16 November 2009 dan telah terdaftar di bawah 

nomor IDM 000227617; 

2. SINAR LAUT MANDIRI, untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 16 Juni 2006 dan telah terdaftar dibawah nomor IDM 000150596; 
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3. SINAR LAUT MANDIRI untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 16 Juni 2006  dan telah terdaftar dibawah nomor IDM 000150454; 

c. Bahwa selain dari merek SINAR LAUT MANDIRI, juga telah terdaftar merek-

merek yang mengandung unsur kata SINAR LAUT lainnya yaitu : 

1. SINAR LAUTAN MANDIRI, untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165630; 

2. SINAR LAUTAN MANDIRI, untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165629; 

3. SINAR LAUTAN MANDIRI, untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165628; 

4. SINAR LAUTAN MANDIRI, untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165627; 

5. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO, untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165623; 

6. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO, untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165622; 

7. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO, untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165621; 
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8. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO, untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165620; 

9. SINAR LAUT PERKAKAS, untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165610; 

10. SINAR LAUT PERKAKAS, untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165631; 

11. SINAR LAUTAN PERKAKAS, untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165633; 

12. SINAR LAUTAN PERKAKAS, untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165610; 

13. SINAR LAUTAN PERKAKAS, untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165609; 

14. SINAR LAUTAN PERKAKAS, untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165608; 

15. SINAR LAUTAN PERKAKAS, untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165607; 
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16. SINAR LAUTAN PERKAKAS + LOGO untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165645; 

17. SINAR LAUTAN PERKAKAS + LOGO untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

00016564; 

18. SINAR LAUTAN PERKAKAS + LOGO untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165643; 

19. SINAR LAUTAN PERKAKAS + LOGO untuk kelas 35 sudah terdaftar 

pertama kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor 

IDM 000165642; 

20. SINAR LAUT PERKAKAS + LOGO untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165641; 

21. SINAR LAUT PERKAKAS + LOGO untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165640; 

22. SINAR LAUT PERKAKAS + LOGO untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165639; 
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23. SINAR LAUT PERKAKAS + LOGO untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165638; 

24. SINAR LAUTAN ABADI + LOGO untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165649; 

25. SINAR LAUTAN ABADI + LOGO untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165648; 

26. SINAR LAUTAN ABADI + LOGO untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165647; 

27. SINAR LAUTAN ABADI + LOGO untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165646; 

28. SINAR LAUT ABADI  untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 

18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165617; 

29. SINAR LAUT ABADI  untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 

18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165616; 

30. SINAR LAUT ABADI  untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 

18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165619; 
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31. SINAR LAUT ABADI  untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165615; 

32. SINAR LAUTAN ABADI  untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165626; 

33. SINAR LAUTAN ABADI  untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165624; 

34. SINAR LAUTAN ABADI  untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165624; 

35. SINAR LAUTAN ABADI  untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada 

tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165613; 

36. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO  untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165606; 

37. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO  untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165605; 

38. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO  untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165604; 

39. SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO  untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama 

kali pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165603; 
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40. SINAR LAUT ABADI + LOGO  untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165637; 

41. SINAR LAUT ABADI + LOGO  untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165636; 

42. SINAR LAUT ABADI + LOGO  untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali 

pada tanggal 18 Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 

000165635; 

43. SINAR LAUTAN untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165625; 

44. SINAR LAUTAN untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165618; 

45. SINAR LAUTAN untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165651; 

46. SINAR LAUTAN untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000165650; 

47. SINAR LAUT untuk kelas 6 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000245216; 

48. SINAR LAUT untuk kelas 7 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000150583; 
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49. SINAR LAUT untuk kelas 8 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000245215; 

50. SINAR LAUT untuk kelas 35 sudah terdaftar pertama kali pada tanggal 18 

Oktober 2006 dan telah terdaftar di bawah nomor IDM 000222601; 

d. Selanjutnya selain merek “Sinar Laut Mandiri”, penggugat juga mendapat ijin 

Lisensi dari pemilik merek Wartono Fachrudin Kunardi yang juga selaku pendiri, 

pemegang saham dan komisaris di PT. Sinar Laut Mandiri berdasarkan perjanjian 

Lisensi Merek No.28, No.30, No.31 semuanya tertanggal 14 Desember 2009 yang 

dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH, Notaris di Jakarta, dimana perjanjian 

Lisensi ini telah dimohonkan untuk dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI sesuai 

tanda terima No.HKI.4.0114.0016/09 tanggal 23 Desember 2009, untuk 

mengunakan merek-merek sebagai berikut : 

a. Merek “Sinar Lautan” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan merek “Sinar 

Laut” kelas 7; 

b. Merek “Sinar Lautan Abadi” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan 35; 

c. Merek “Sinar Lautan Perkakas” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan 35; 

e. Sebagai penerima Lisensi dan pengguna merek “Sinar Laut Mandiri”, “Sinar Laut”, 

Sinar Lautan Abadi”, dan “Sinar Lautan Perkakas”, maka menjadi jelas Penggugat 

adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan penggunaan merek yang 

mengandung unsur kata “SINAR LAUT”, dimana selain menggunakan penggugat 

juga telah mempublikasikan merek-merek tersebut secara terus menerus tanpa 

terputus di berbagai media reklame di kota-kota di Indonesia sehingga merek ini 
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mejadi merek yang sangat dikenal di masyarakat sebagai toko pusat penjualan 

berbagai macam mur dan baut. 

f. Bahwa selain berbagai merek dengan unsur kata “SINAR LAUT” diatas, ternyata 

tanpa sepengetahuan, seijin ataupun persetujuan dalam bentuk apapun dari 

penggugat selaku penerima lisensi merek “Sinar Laut Mandiri”, “Sinar Lautan”, 

“Sinar Lautan Abadi”, dan “Sinar Lautan Perkakas” maupun Wartono Fachrudin 

Kunardi selaku pemilik berbagai macam merek yang mengandung unsur kata “Sinar 

Laut” secara diam-diam pada tanggal 18 September 2008, Tergugat I telah 

mengajukan permohonan-permohonan merek  “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut 

Abadi + Logo” untuk kelas 35 yang diterima Tergugat II dengan nomor agenda 

100.2008.034387 dan 100.2008.034388, dimana  atas pendaftaran tersebut ternyata 

pada tanggal 4 Oktober 2010 telah dikeluarkan sertifikat merek nomor IDM 

0002727 dan IDM 000272779 atas nama tergugat. 

g. Bahwa merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” untuk kelas 35 

yang terdaftar atas nama Tergugat I  tersebut jelas mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan merek “Sinar Laut Mandiri“nomor IDM 000150454 dan “Sinar 

Laut” nomor IDM 000222601 kelas 35 yang telah terdaftar terlebih, karena pada 

merek tersebut sama-sama memiliki unsur kata yang dominan yaitu “SINAR 

LAUT”. 

h. Bahwa Penggugat berdasarkan pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001, Penggugat 

dapat mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan pasal 4, asal 5 

dan pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dasar permohonan 
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adalah apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk 

barang dan atau jasa sejenis. 

i. Bahwa mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek SINAR LAUT 

ABADI dengan merek terdaftar SINAR LAUT MANDIRI dan SINAR LAUT 

sebenarnya sudah pernah dijawab oleh Tergugat II melalui surat Nomor : 

HKI.4.06.06.00172.02/2009 tanggal 19 Januari 2009, sehingga tidak seharusnya 

merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” dapat didaftarkan oleh 

Tergugat II dan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat II ini jelas merupakan 

perbuatan yang menyalahi prinsip hukum merek untuk melindungi pendaftaran 

merek yang pertama kali; 

j. Bahwa gugatan pelanggaran penggunaan merek terdaftar ”Sinar Laut Mandiri” 

milik Penggugat oleh Tergugat I yang telah menggunakan merek “Sinar Laut 

Abadi” dan “Sinar Laut Perkakas” tanpa seijin Penggugat, sebenarnya pernah 

diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 18/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, 

tanggal 9 Februari 2010, dimana dalam amar putusannya tanggal 17 Mei 2010, 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah menyatakan merek “Sinar Laut Abadi” dan 

Merek “Sinar Laut Perkakas” yang digunakan sebagai nama toko oleh Tergugat I 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar ”Sinar Laut 

Mandiri” untuk kelas 6,7,8 dan 35; 

k. Bahwa tergugat I melalui surat gugatan No.37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst 

tanggal 30 April 2010 juga pernah mencoba mengajukan gugatan terhadap 
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Penggugat dan Tergugat II mengenai pembatalan berbagai macam merek yang 

mengandung unsur kata “SINAR LAUT” di atas, dimana gugatan pembatalan 

Tergugat I ini oleh Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

pada tanggal 16 Agustus 2010, telah “DINYATAKAN DITOLAK”. 

l. Bahwa dengan adanya berbagai perkara berkaitan dengan berbagai macam merek 

“SINAR LAUT” di atas, dimana Tergugat II juga merupakan pihak dalam perkara 

tersebut, maka tidak seharusnya permohonan pendaftaran merek “Sinar Laut Abadi” 

oleh Tergugat I terus diproses oleh Tergugat II dan setidak-tidaknya proses 

permohonan Tergugat I ini seharusnya ditunda prosesnya oleh Tergugat II sampai 

ada putusan  Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

m. Bahwa dengan terdaftarnya merek SINAR LAUT ABADI kelas 35 atas nama 

Tergugat I, jelas nantinya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan 

menjurus kepada kebingungan konsumen seolah-olah produknya beasal dari pemilik 

took yang sama, karena toko Pengugat dan toko Tergugat berada dalam satu 

kompleks yang jaraknya Cuma ± 200 m; 

n. Atas dasar hak-hak tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim 

yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Merek SINAR LAUT ABADI terdaftar nomor IDM 000272778 dan 

IDM 000272779 untuk kelas 35 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan 

pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI yang terdaftar lebih 

dahulu dalam daftar nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 dan merek SINAR 
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LAUT yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar nomor IDM000222601 di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Dan Hak 

Azasi Manusia. 

3. Menyatakan MEMBATALKAN penerbitan sertifikat Merek SINAR LAUT 

ABADI nomor IDM 000272778 dan IDM 000272779 untuk kelas 35 atas nama 

Tergugat I, 

4. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek 

SINAR LAUT ABADI kelas 35 atas nama Tergugat I dengan nomor IDM 

000272778 dan IDM 000272779 dan mencoret pendaftaran merek SINAR LAUT 

ABADI tersebut dari Daftar Umum Merek; 

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

 Selanjutnya dengan menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I 

mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 

A. Umum : 

1) Bahwa Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam 

surat gugatan kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh 

Tergugat I. 

B. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan 

Aquo. 

2) Bahwa dasar dan alas an gugatan aquo adalah ketentuan Pasal 6, yakni merek 

SINAR LAUT ABADI IDM 000272778 dan IDM 000272779 seolah-olah memiliki 

persamaan pada pokoknya dengan SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 
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000150454  dan merek SINAR LAUT daftar nomor IDM000222601 (vide posita 

angka 9 s/d 11 surat gugatan); 

3) Bahwa senyatanya Penggugat bukanlah penerima lisensi merek SINAR LAUT 

daftar nomor IDM000222601 kelas 35 mengingat : 

i. Pada posita angka 3 surat gugatan dinyatakan “… dalam menggunakan merek 

“Sinar Laut Mandiri” ini Penggugat telah mendapatkan ijin dan lisensi dari 

pemilik merek Wartono Fachrudin Kunardi berdasarkan Perjanjian Lisensi 

Merek No.27 yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2009…” 

ii. Demikian pula pada posita angka 6 Surat Gugatan dinyatakan : 

“… selain merek “Sinar Laut Mandiri”, Penggugat juga telah mendapatkan 

Lisensi Merek No.28, No.30, No.31 semuanya tertanggal 14 Desember 2009 

untuk menggunakan : 

a. Merek “Sinar Lautan” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan merek “Sinar 

Laut” kelas 7; 

b. Merek “Sinar Lautan Abadi” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan 35; 

c. Merek “Sinar Lautan Perkakas” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan 35; 

FAKTA, Penggugat adalah penerima lisensi merek Sinar Laut Mandiri, Sinar 

Laut Abadi kelas 6,7,8 an 35, Sinar Lautan Perkakas kelas 6,7,8 dan 35 serta 

merek Sinar Laut kelas 7 jadi BUKANLAH penerima Lisensi merek “Sinar 

Laut” kelas 35 nomor IDM 000222601 sehingga karenanya telah terbukti 

secara sah dan tak terbantahkan bahwa sejatinya Penggugat tidak memiliki hak 

dan kewenangan Legal Standing) untuk mengajukan gugatan aquo; 
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4) Bahwa selain itu, faktanya Penggugat adalah “Penerima Lisensi” dan BUKAN 

pemilik merek terdaftar SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 00150454 kelas 35 

dan merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 serta merek-merek SINAT 

LAUT yang lainnya (sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 3 dan 6 surat 

gugatan); 

5) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek, maka “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek 

terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian 

hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh 

maupun sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu 

dan syarat tertentu”. 

Halmana bersesuaian dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek “Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak 

lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan merek tersebut 

untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa”. 

Selain hak untuk menggunakan merek tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek hanya mengatur dan memberikan hak  kepada penerima Lisensi 

untuk  “dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek sebagaiman dimaksud 

dalam Pasal 76 baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek 

yang bersangkutan” (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek); 
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FAKTA YURIDIS, hak dan kewenangan yang diberikan kepada penerima Lisensi 

adalah terbatas pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan 

merek dan untuk “dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek “BUKAN” 

untuk mengajukan gugatan pembatalan merek; 

6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak dan 

kewenangan penerima Lisensi adalah terkait dengan penggunaan merek dan 

pelanggaran merek NAMUN tidak diberikan hak dan kewenangan untuk 

mengajukan gugatan pembatalan merek. Dengan demikian nyatalah bahwa sejatinya 

Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan aquo 

mengingat merek  SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 

35 dan merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 kelas 35 adalah terdaftar atas 

nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI dan bukan terdaftar atas nama 

Penggugat (PT. SINAR LAUT MANDIRI) oleh karenanya semestinya yang 

mengajukan gugatan aquo adalah WARTONO FACHRUDIN KUNARDI dan 

bukan Penggugat (PT. SINAR LAUT MANDIRI), lagipula Penggugat juga bukan 

penerima Lisensi merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 kelas 35 (penerima 

lisensi merek SINAR LAUT hanya kelas 7); 

Apakah dalam perjanjian lisensi merek tanggal 14 Desember 2009 nomor 27, 28, 30 

dan 31 dari WARTONO FACHRUDIN KUNARDI kepada Penggugat juga disertai 

dengan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ? 
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Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikannya, khususnya terhadap 

dalil-dalil Penggugat pada posita angka 7 surat gugatan, mengingat Tergugat I 

senyatanya bukan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo; 

7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menerima dan 

mengabulkan eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 

verklaard); 

C.Tentang Gugatan Premature. 

8) Bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek aquo 

sebagaimana diuraikan pada posita angka 9 dan 11 surat gugatan adalah : 

“Bahwa merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” kelas 35 yang 

terdaftar atas nama Tergugat I tersebut jelas mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek Sinar Laut Mandiri nomor IDM 00015054 dan Sinar Laut nomor 

IDM 000222601 kelas 35 yang telah terdaftar lebih dahulu, karena pada merek 

tersebut sama-sama memiliki unsur kata yang dominan yaitu “Sinar Laut” ketentuan 

pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dasar permohonan 

ini adalah apabila merek tersebut mempunai persamaan pada pokoknya….” 

Halmana juga dituangkan pada petitum angka 2 surat gugatan : “Menyatakan merek 

SINAR LAUT ABADI terdaftar nomor IDM 000272778 dan IDM 000272779 

untuk kelas 35 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek SINAR LAUT MANDIRI yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar nomor 
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IDM 000150454 untuk kelas 35 dan merek SINAR LAUT yang terdaftar lebih 

dahulu dalam daftar nomor IDM 000222601 di Dirjend HKI dan Kementerian 

Hukum dan HAM. 

9) Bahwa merek SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 

dan merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 kelas 35 yang dijadikan dasar 

oleh Penggugat mengajukan gugatan aquo senyatanya masih dalam sengketa dan 

saat ini masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, sebagai berikut : 

1) Merek SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 atas 

nama Penggugat digugat pembatalan mereknya dalam perkara nomor : 

37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan 

kasasi sehingga karenanya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde). 

2) Merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 atas nama Penggugat digugat 

pembatalan mereknya dalam perkara nomor : 70/Merek/PB.Niaga.Jkt.Pst. yang 

saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga. 

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka merek SINAR LAUT MANDIRI nomor 

IDM 000150454 untuk kelas 35 dan Merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 

yang dijadikan dasar oleh Penggugat sejatinya eksistensinya masih tergantung 

(anhanging) pada pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga karenanya gugatan aquo adalah 

premature. Mohon dipertimbangkan bagaimana SEANDAINYA Majelis Hakim 

Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kasasi atas putusan 
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Pengadilan Niaga perkara nomor  : 37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Majelis 

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa,  

mengadili dan memutus perkara nomor : 70/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst 

berpendapat dan memutuskan merek SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 

000150454 untuk kelas 35 dan Merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 atas 

nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI, DIBATALKAN karena didaftarkan 

dengan itikad tidak baik, bukanlah akan menimbulkan kontradiksi ??? 

11. Bahwa selain itu, dasar Penggugat menyatakan seolah-olah ada persamaan pada 

pokoknya antara merek SINAR LAUT ABADI dengan merek SINAR LAUT 

MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 dan Merek SINAR LAUT nomor 

IDM 000222601 atas nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI, yakni : 

a. Surat Tergugat II tangal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.0600172.02/2009, 

senyatanya saat ini sedang digugat oleh Tergugat I yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai perkara nomor : 

147/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang saat ini masih dalam pemeriksaan tahap banding. 

b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 

2010 nomor : 18/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya saat ini masih dalam 

pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung; 

Sehingga karenanya keduanya belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht 

van gewijsde) dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara aquo sebagaimana 

dalil Penggugat pada posita angka 12 dan 13 surat gugatan; 



129 
 

12) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menerima dan 

mengabulkan eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan Penggugat atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 

verklaard) 

D. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). 

13) Bahwa sejatinya yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah merek 

SINAR LAUT ABADI kelas 35 saja, sebagaimana dalam petitum angka 2 dan 3 

surat gugatan. NAMUN dalam posita 4 s/d 6 surat gugatan, merek-merek yang 

dijadikan dasar oleh Penggugat termasuk juga merek-merek dalam kelas 6,7 dan 8 

yang nyata-nyata BERBEDA kelas dengan merek SINAR LAUT ABADI kelas 35 

yang menjadi objek sengketa dalam gugatan aquo; 

14) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, menyebutkan : “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI 

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; 

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya denga merek yang 

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis; 

FAKTA tersebut membuktikan bahwa dasar dan alas an gugatan aquo 

kabur/tidak jelas (Obscuur Libel). Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, 
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mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan 

aquo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijke verklaard). 

 Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat nomor : 87/Merek/2010/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 31 Maret 2011 yang 

telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI 

 Menerima Eksepsi Tergugat I 

DALAM POKOK PERKARA 

 Menghukum Penggugat  untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

  Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

tersebut i.c putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 

Maret 2011 Nomor : 87/Merek/2010/PN.NIAGA/JKT.PST telah diputus dengan dihadiri 

oleh Kuasa Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan 

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2011 diajukan permohonan 

peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tersebut pada tanggal 8 Juni 2011 Permohonan mana disertai dengan memori yang 

memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga. 
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  Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan 

kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Juni 2011, kemudian terhadapnya 

oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakata Pusat tersebut pada tanggal 12 Juli 2011. 

 Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh 

karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali telah mengajukan alasan-

alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dan khilafan 

yang nyata dalam menerapkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab dalam memutus Majelis Hakim tidak 

mencermati penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek, dimana dalam penjelasan tersebut terdapat kata antara lain sehingga 

Pasal 68 ayat (1) tersebut bersifat fakultatif dan tidak menutup kemungkinan pihak 

lain yang berkepentingan selain yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersbut 

untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. 

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek, disebutkan : 
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“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alas an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

pasal 5 dan pasal 6”. 

Selanjutnya pada penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek, dijelaskan : 

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan ANTARA LAIN : 

Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga 

Keagamaan”. 

b. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek, amat jelas bahwa yang dimaksud dengan pihak 

lain yang berkepentingan dalam pasal tersebut tidak hanya terbatas kepada 

Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga 

Keagamaan saja, hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 68 ayat (1) 

tersebut dimana terdapat kata ANTARA LAIN yang berarti pihak-pihak 

yang telah disebutkan di dalam penjelasan pasal tersebut sebagai pihak yang 

berkepentingan; 

c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001, ternyata pihak yang bukan pengguna/pemilik merek seperti 

Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga 

Keagamaan saja dapat dianggap sebagai pihak yang berkpentingan, apalagi 

Pemohon Peninjauan Kembali yang jelas-jelas selaku pemilik badan hukum 

PT. Sinar Laut Mandiri dan penerima Lisensi merek Sinar Laut Mandiri, 
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Sinar Lautan, Sinar Laut, Sinar Lautan Abadi dan Sinar Lautan Perkakas, 

yang secara riil menggunakan merek Sinar Laut Mandiri dan berbagai merek 

terdaftar Sinar Laut tersebut yang sejak awal pendaftaran merek-merek 

dengan unsur kata “sinarlaut” oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi 

tersebut sejak saat itulah Pemohon PK yang juga dimiliki, didirikan dan 

dikelola oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi telah menggunakan merek-

merek Sinar Laut tersebut.(vide bukti P-1 s/d P-39); 

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga DKI Jakarta, dalam pertimbangan 

hukumnya hal.63 putusan nomor : 87/Merek/2010/PN.Niaga/Jkt.Pst, 

menyatakan “Bahwa dari penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut dimana sudah diatur siapa-

siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan yang dapat 

mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, yaitu Jaksa, 

Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan, 

sehingga penerima lisensi tidak termasuk sebagai pihak yang berkepentingan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena itu pihak Penggugat 

selaku penerima lisensi tidak mempunyai Legal Standy untuk mengajukan 

gugatan pembatalan pendaftaran merek”. 

e. Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga DKI Jakarta telah melakukan 

kekeliruan yang nyata dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 68 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, sebab 
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apabilan penjelasan Pasal 68 ayat (1) itu diartikan sedemikian sebagimana 

penafsiran Judex facti maka menimbulkn konsekuensi hukum bahwa 

pemilik merek terdaftar juga tidak termasuk kategori pihak yang 

berkepentingan sebagaimana yang dimaksud Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga pemilik merek terdaftar juga tidak 

dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, padahal selama 

ini Legal Standing bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan 

pembatalan merek adalah juga mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesungguhnya Pemohon 

Peninjauan Kembali yang merupakan pihak yang secara riil menggunakan merek 

Sinar Laut Mandiri sebagai nama badan hukum dan nama took merupakan pihak 

yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memiliki 

Legal Standing untuk mengajukan gugatan pembatalan merek; 

2. Merek SINAR LAUT ABADI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 

SINAR LAUT MANDIRI, SINAR LAUTAN, SINAR LAUT, SINAR LAUTAN 

ABADI dan SINAR LAUTAN PERKAKAS yang terdaftar lebih dahulu atas nama 

Wartono Fachrudin Kunardi yang dilisensikan kepada PEMOHON PK dimana 

sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek, Merek yang demikian tidak dapat didaftar dalam daftar Umum 
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Merek sehingga pendaftaran Merek SINAR LAUT ABADI atas nama 

TERMOHON PK HARUS DIBATALKAN. 

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek disebutkan “Permohonan harus ditolak oleh 

Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar 

lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. 

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyebutkan “Yang dimaksud dengan 

persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya 

unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang 

dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun 

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”. 

b. Bahwa senyatanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

secara implisit telah mengatur tentang rincian factor yang menimbulkan 

terjadinya persamaan atau similarity impression yaitu persamaan pandangan 

(visual similarity), persamaan dalam bunyi (similarity in sound), persamaan 

capan (similarity in phonetic) atau persamaan dalam kemasan (similarity in 

packaging), dan persamaan dengan orang terkenal (similarity in personality) 

dalam suatu merek; 

c. Bahwa menurut Rocque Reynolds, Natalie Stoianoff, Intellectual Property (Text 

and Essential Cases), The Federation Press, Sydney, 2002 hal 409 dan M. Yahya 
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Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 

hal 289-290,306, untuk menilai apakah suatu merek memiliki persamaan pada 

pokoknya atau tidak dapat dilakukan melalui pendekatan perbandingan antara 

kedua merek yang bersangkutan untuk mencari apakah terdapat faktor-faktor 

sebagai berikut : 

i. Persamaan bentuk, komposisi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan; 

ii. Jenis barang/jasa yang sama atau paling tidak harus mengenai jenis 

barang yang berada dalam satu kelas; dan 

iii. Memiliki persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography 

yang sama (the same common market place). 

d. Bahwa merek “Sinar Laut Abadi” yang oleh turut Termohon PK didaftar dalam 

Daftar Umum Merek atas nama Termohon PK dan pada tanggal 4 Oktober 

2010 diterbitkan sertifikat mereknya atas nama Termohon PK tersebut nyata-

nyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek tuan Wartono 

Fachrudin Kunardi yang telah dilisensikan kepada Pemohon PK. 

e. Bahwa jika dilihat dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparing 

and contrasting) maka antara merek Sinar Laut Abadi milik Termohon PK 

dengan merek Sinar Laut Mandiri, Sinar Lautan, Sinar Lautan Abadi dan Sinar 

Lautan Perkakas milik Pemohon PK terdapat persamaan sebagai berikut : 

i. Adanya persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi 

dan ucapan di antara merek “SINAR LAUT MANDIRI, SINAR 

LAUTAN, SINAR LAUT, SINAR LAUTAN MANDIRI dan SINAR 
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LAUTAN PERKAKAS” yang terdaftar lebih dahulu atas nama 

Wartono Fachrudin Kunardi yang dilisensikan kepada Pemohon PK dan 

merek SINAR LAUT ABADI milik Termohon PK; 

ii. Adanya persamaan produk atau jasa yang sejenis atau berada dalam satu 

kelas antara Pemohon PK dan merek Termohon PK yakni sama-sama 

digunakan sebagai merek toko yang menjual alat-alat pertukangan, mur 

dan baut; 

iii. Adanya kesamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography 

yang sama (the same common market place) antara merek Pemohon PK 

dan merek Termohon PK, selain itu letak tokonya pun saling berdekatan 

sehingga sangat berpotensi menimbulkan kondisi persaingan curang dan 

membingungkan konsumen; 

iv. Bahwa mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek 

SINAR LAUT ABADI milik Termohon PK dengan merek SINAR 

LAUT MANDIRI dan SINAR LAUT milik Wartono Fachrudin 

Kunardi yang telah dilisensikan kepada Pemohon PK juga dapat 

dibuktikan melalui bukti P-78, P-79 dan P-80; 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, merek Sinar Laut 

Abadi adalah merek yang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek HARUS DITOLAK pendaftarannya 

oleh turut Termohon PK karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 

yang telah terdaftar lebih dahulu sehingga mengacu pada ketentuan pasal tersebut, 
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pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI  atas nama Termohon PK HARUS 

DIBATALKAN; 

 Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasa-

alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak 

dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum; 

 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penerima lisensi dan pengguna 

merek “Sinar Laut Mandiri, Sinar Laut, dan Sinar Laut Perkakas” tidak mempunyai 

Legal Standing mengajukan pembatalan pendaftaran merek karena lisensi yang 

diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengguna merek tersebut; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka 

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. SINAR LAUT MANDIRI 

tersebut adalah tidaklah beralasan, sehingga harus ditolak; 

 Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka 

Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat 

Peninjauan Kembali ini; 

 Memperhatikan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I : 
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 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 

PT. SINAR LAUT MANDIRI tersebut; 

 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya 

perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini 

ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); 

 Demikianlah diputuskan dalam rapat permuyawaratan Mahkamah Agung pada 

hari Jum’at tanggal 11 November 2011 dengan I Made Tara, SH, yangditetapkan oleh 

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM dan 

Suwandi, SH.,MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Susilowati, SH.,MH 

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. 

 

Hakim-Hakim Angota,  Ketua, 

Ttd/H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM  Ttd/I Made Tara, SH 

Suwandi, SH.,MH 

 

2) Analisa Unsur Materi Gugatan. 

 PT. SINAR LAUT MANDIRI adalah sebuah badan hukum yang didirikan 

sejak tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian  No.:117 tanggal 24 Februari 1995, yang 

dibuat oleh Notaris Buniarti Tjandra, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat 

pengesahan sebagai badan hukum atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. 

No. 02-10.403.HT.01.01 tahun 1995 tanggal 21 Agustus 1995. Dalam perjalanan 
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usahanya sejak tahun 1995 hingga saat ini PT. SINAR LAUT MANDIRI telah 

mendaftarkan badan hukum tersebut dalam daftar perusahaan dan badan hukum ini 

terakhir terdaftar di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta 

Barat dalam Daftar Perusahaan No. 09.02.1.51.18740 tanggal 3 Juni 2008. Sejak tahun 

1995 PT. SINAR LAUT MANDIRI telah menggunakan nama “Sinar Laut Mandiri” 

sebagai merek dagang dan nama toko yang masuk dalam kategori kelas 35. 

 Selanjutnya selain merek “Sinar Laut Mandiri”, penggugat juga mendapat 

ijin Lisensi dari pemilik merek Wartono Fachrudin Kunardi yang juga selaku pendiri, 

pemegang saham dan komisaris di PT. Sinar Laut Mandiri berdasarkan perjanjian 

Lisensi Merek No.28, No.30, No.31 semuanya tertanggal 14 Desember 2009 yang 

dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH, Notaris di Jakarta, dimana perjanjian 

Lisensi ini telah dimohonkan untuk dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI sesuai tanda 

terima No.HKI.4.0114.0016/09 tanggal 23 Desember 2009, untuk mengunakan merek-

merek sebagai berikut : 

a. Merek “Sinar Lautan” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan merek “Sinar Laut” 

kelas 7; 

b. Merek “Sinar Lautan Abadi” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan 35; 

c. Merek “Sinar Lautan Perkakas” untuk barang dan jasa kelas 6, 7, 8 dan 35; 

 Sebagai penerima Lisensi dan pengguna merek “Sinar Laut Mandiri”, “Sinar 

Laut”, Sinar Lautan Abadi”, dan “Sinar Lautan Perkakas”, maka menjadi jelas 

Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan penggunaan merek yang 

mengandung unsur kata “SINAR LAUT”, dimana selain menggunakan penggugat juga 
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telah mempublikasikan merek-merek tersebut secara terus menerus tanpa terputus di 

berbagai media reklame di kota-kota di Indonesia sehingga merek ini mejadi merek yang 

sangat dikenal di masyarakat sebagai toko pusat penjualan berbagai macam mur dan 

baut. 

 Bahwa selain berbagai merek dengan unsur kata “SINAR LAUT” diatas, 

ternyata tanpa sepengetahuan, seijin ataupun persetujuan dalam bentuk apapun dari PT. 

SINAR LAUT MANDIRI selaku penerima lisensi merek “Sinar Laut Mandiri”, “Sinar 

Lautan”, “Sinar Lautan Abadi”, dan “Sinar Lautan Perkakas” maupun Wartono 

Fachrudin Kunardi selaku pemilik berbagai macam merek yang mengandung unsur kata 

“Sinar Laut” secara diam-diam pada tanggal 18 September 2008, PT. SINAR LAUT 

ABADI telah mengajukan permohonan-permohonan merek  “Sinar Laut Abadi” dan 

“Sinar Laut Abadi + Logo” untuk kelas 35 yang diterima dengan nomor agenda 

100.2008.034387 dan 100.2008.034388, dimana  atas pendaftaran tersebut ternyata pada 

tanggal 4 Oktober 2010 telah dikeluarkan sertifikat merek nomor IDM 0002727 dan 

IDM 000272779. 

 Bahwa merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” untuk 

kelas 35 yang terdaftar atas nama PT. SINAR LAUT ABADI  tersebut jelas mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan merek “Sinar Laut Mandiri“nomor IDM 000150454 

dan “Sinar Laut” nomor IDM 000222601 kelas 35 yang telah terdaftar terlebih dahulu, 

karena pada merek tersebut sama-sama memiliki unsur kata yang dominan yaitu 

“SINAR LAUT”. 
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 Bahwa PT. SINAR LAUT MANDIRI berdasarkan pasal 68 ayat 1 UU No. 

15 Tahun 2001, dapat mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan 

pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dasar 

permohonan adalah apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang 

dan atau jasa sejenis. 

 Bahwa mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek SINAR 

LAUT ABADI dengan merek terdaftar SINAR LAUT MANDIRI dan SINAR LAUT 

sebenarnya sudah pernah dijawab oleh Dirjend HAKI, melalui surat Nomor : 

HKI.4.06.06.00172.02/2009 tanggal 19 Januari 2009, sehingga tidak seharusnya merek 

“Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” dapat didaftarkan oleh PT. SINAR 

LAUT ABADI dan pendaftaran yang dilakukan oleh Dirjend HAKI ini jelas 

merupakan perbuatan yang menyalahi prinsip hukum merek untuk melindungi 

pendaftaran merek yang pertama kali; 

 Atas pendaftaran merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” 

untuk kelas 35 oleh pihak PT. SINAR LAUT ABADI tersebut,  pihak PT. SINAR 

LAUT MANDIRI sangat berkeberatan karena merek yang dimohonkan pendaftaran 

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek merek “Sinar Laut 

Mandiri”, “Sinar Lautan”, “Sinar Lautan Abadi”, dan “Sinar Lautan Perkakas” karena 

mengandung usur yang sangat kuat yaitu kata “SINAT LAUT”. 

 Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa PT. SINAR LAUT 

ABADI telah nyata-nyata memiliki itikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran 
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merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” untuk kelas 35 karena 

memiliki niat tidak jujur dengan meniru, menjiplak dan membonceng ketenaran untuk 

mengeruk keuntungan secara melawan hukum, dimana pemakaian kata “SINAR LAUT” 

akan menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil “SINAR LAUT” yang 

sebenarnya, sehingga pada akhirnya akan terjadi kondisi persaingan curang (Unfair 

Competition). 

 Disamping itu, bahwa secara yuridis terbukti pendftaran merek “Sinar Laut 

Abadi” dan “Sinar Laut Abadi + Logo” untuk kelas 35 sangatlah bertentangan dengan 

ketentuan pasal 6 jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 

sangat beralasan hukum PT. SINAR LAUT MANDIRI mengajukan gugatan 

permohonan pembatalan pendaftaran merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Abadi 

+ Logo” untuk kelas 35 atas nama PT. SINAR LAUT ABADI.  

 Pengajuan Gugatan Permohonan Pembatalan Merek telah diajukan oleh PT. 

SINAR LAUT MANDIRI dalam perkara nomor : 18/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst 

tanggal 9 Februari 2010, dimana dalam amar putusannya tanggal 17 Mei 2010, Majelis 

Hakim Pengadilan Niaga telah menyatakan merek Sinar Laut Abadi dan Merek Sinar 

Laut Perkakas yang digunakan sebagai nama tokok oleh Tergugat I mempunai 

persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Sinar Laut Mandiri” untuk kelas 6,7,8 

dan 35. 
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 Dari berbagai kisruh perkara yang ada antara PT. SINAR LAUT 

MANDIRI dengan PT. SINAR LAUT ABADI (lihat kronologis duduk perkara), 

Penulis mendapat beberapa analisa tentang materi yang dijadikan eksepsi oleh Tergugat 

I dan bahan pertimbangan dalam putusan hakim. 

 Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121 

PK/PDT.SUS/2011 terdapat 2 (dua) alasan penolakan, yaitu : 

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum; 

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penerima lisensi dan pengguna merek 

”Sinar Laut”, “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Perkakas” tidak  mempunyai Legal 

Standing mengajukan pembatalan pendaftaran merek karena lisensi yang diberikan 

kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengguna merek tersebut. 

 

 Berdasarkan alasan-alasan penolakan Peninjauan Kembali Mahkamah 

Agung tersebut, Penulis menganalisa sebagai berikut : 

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum; 

Sesuai dengan surat gugatan nomor : 37/Merek//2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tangal 30 

April 2010 pemohon pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga telah mengajukan 

permohonan kepada Majelis Hakim, al: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Merek SINAR LAUT ABADI terdaftar nomor IDM 000272778 dan 

IDM 000272779 untuk kelas 35 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI yang terdaftar lebih dahulu 
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dalam daftar nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 dan merek SINAR LAUT 

yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar nomor IDM000222601 di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia. 

3. Menyatakan MEMBATALKAN penerbitan sertifikat Merek SINAR LAUT 

ABADI nomor IDM 000272778 dan IDM 000272779 untuk kelas 35 atas nama 

Tergugat I, 

4. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek 

SINAR LAUT ABADI kelas 35 atas nama Tergugat I dengan nomor IDM 

000272778 dan IDM 000272779 dan mencoret pendaftaran merek SINAR LAUT 

ABADI tersebut dari Daftar Umum Merek; 

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

Hal mana dijawab oleh Tergugat I dalam eksepsi: 

a. Tentang Gugatan Premateur; 

Berdasarkan eksepsi dari tergugat I yang keberatan atas gugatan Pengugat yang mana 

pada diuraikan dalam posita angka 9 dan 11 surat gugatan dibantah oleh termohon 

dengan alasan bahwa yang dijadikan dasar gugatan senyatanya masih dalam sengketa 

dan belum mendapat kekuatan hukum tetap. 

Bahwa merek SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 dan 

merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 kelas 35 yang dijadikan dasar oleh 

Penggugat mengajukan gugatan aquo senyatanya masih dalam sengketa dan saat ini 

masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, sebagai berikut : 
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- Merek SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 atas 

nama Penggugat digugat pembatalan mereknya dalam perkara nomor : 

37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan saat ini masih dalam proses 

pemeriksaan kasasi sehingga karenanya belum berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde). 

- Merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 atas nama Penggugat digugat 

pembatalan mereknya dalam perkara nomor : 70/Merek/PB.Niaga.Jkt.Pst. 

yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga. 

 Hal ini tidak seharusnya dilakukan oleh Penggugat mengingat merek SINAR 

LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 dan Merek SINAR LAUT 

nomor IDM 000222601 yang dijadikan dasar oleh Penggugat sejatinya eksistensinya 

masih tergantung (anhanging) pada pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga karenanya gugatan 

aquo adalah premature. Bahwa selain itu, dasar Penggugat menyatakan seolah-olah 

ada persamaan pada pokoknya antara merek SINAR LAUT ABADI dengan merek 

SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 35 dan Merek SINAR 

LAUT nomor IDM 000222601 atas nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI, 

yakni : 

- Surat Tergugat II tangal 19 Januari 2009 nomor HKI.4.06.0600172.02/2009, 

senyatanya saat ini sedang digugat oleh Tergugat I yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai perkara nomor : 
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147/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang saat ini masih dalam pemeriksaan tahap 

banding. 

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 

Mei 2010 nomor : 18/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya saat ini 

masih dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung; 

Sehingga karenanya keduanya belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht 

van gewijsde) dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara aquo. 

b. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel); 

 Bahwa tergugat keberatan dengan gugatan pemohon karena obyek sengketa 

yang dianggap melebar  dan bukan pada pokok persoalannya yaitu merek PT Sinar 

Laut Abadi kelas 35 saja. Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo 

adalah merek SINAR LAUT ABADI kelas 35, sebagaimana dalam petitum angka 2 

dan 3 surat gugatan. Selanjutnya dalam posita 4 s/d 6 surat gugatan, merek-merek 

yang dijadikan dasar oleh Penggugat termasuk juga merek-merek dalam kelas 6,7 dan 

8 yang nyata-nyata tidak dalam satu kelas dengan merek SINAR LAUT ABADI 

kelas 35 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan aquo; 

c. Tentang Pengugat Tidak Memiliki Legal Standing; 

 Bahwa tergugat merasa keberatan atas status pengugat yang bukan sebagai 

penerima lisensi untuk pokok obyek sengketa. Seperti kita ketahui dalam kronologis 

duduk perkara bahwa pemohon kasasi adalah pihak yang mendapat ijin lisensi dan 

pengguna merek yang sangat berkepentingan atas penggunaan merek tersebut.  
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Pemohon telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali, yaitu : 

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dan 

khilafan yang nyata dalam menerapkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab dalam memutus Majelis 

Hakim tidak mencermati penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam penjelasan tersebut terdapat kata antara 

lain sehingga Pasal 68 ayat (1) tersebut bersifat fakultatif dan tidak menutup 

kemungkinan pihak lain yang berkepentingan selain yang disebutkan dalam 

penjelasan pasal tersbut untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. 

Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek, disebutkan : 

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5 

dan pasal 6”. 

Selanjutnya pada penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek, dijelaskan : 

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan ANTARA LAIN : Jaksa, 

Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan”. 

Maka berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek, amat jelas bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang 

berkepentingan dalam pasal tersebut tidak hanya terbatas kepada Jaksa, 
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Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan saja, hal 

tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 68 ayat (1) tersebut dimana terdapat 

kata ANTARA LAIN yang berarti pihak-pihak yang telah disebutkan di dalam 

penjelasan pasal tersebut sebagai pihak yang berkepentingan; 

 Jadi jelas berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001, ternyata pihak yang bukan pengguna/pemilik merek seperti Jaksa, 

Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan saja 

dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan, apalagi Pemohon Peninjauan 

Kembali yang jelas-jelas selaku pemilik badan hukum PT. Sinar Laut Mandiri dan 

penerima Lisensi merek Sinar Laut Mandiri, Sinar Lautan, Sinar Laut, Sinar 

Lautan Abadi dan Sinar Lautan Perkakas, yang secara riil menggunakan merek 

Sinar Laut Mandiri dan berbagai merek terdaftar Sinar Laut tersebut yang sejak 

awal pendaftaran merek-merek dengan unsur kata “sinarlaut” oleh Tuan Wartono 

Fachrudin Kunardi tersebut sejak saat itulah Pemohon PK yang juga dimiliki, 

didirikan dan dikelola oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi telah menggunakan 

merek-merek Sinar Laut tersebut.(vide bukti P-1 s/d P-39); 

 Namun Majelis Hakim Pengadilan Niaga DKI Jakarta, dalam pertimbangan 

hukumnya hal.63 putusan nomor : 87/Merek/2010/PN.Niaga/Jkt.Pst, menyatakan 

“Bahwa dari penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek tersebut dimana sudah diatur siapa-siapa yang dimaksud dengan 

pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan pembatalan 

pendaftaran merek, yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan 
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Majelis/Lembaga Keagamaan, sehingga penerima lisensi tidak termasuk sebagai 

pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena itu pihak 

Penggugat selaku penerima lisensi tidak mempunyai Legal Standy untuk 

mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek”. 

 Hal ini menimbulkan kontradiksi penafsiran kata ANTARA LAIN, dimana 

pihak Pemohon berpendapat bahwa mempunyai hak untuk mengajukan gugatan 

sedangkan Judex Facti berpedoman pada penjelasan Pasal 68 ayat (1). 

 Pendapat penulis bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga DKI Jakarta tidak 

melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, sebab telah sesuai dengan  

penjelasan Pasal 68 ayat (1), walaupun sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali 

merupakan pihak yang secara riil menggunakan merek Sinar Laut Mandiri sebagai 

nama badan hukum dan nama toko merupakan pihak yang berkepentingan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memiliki Legal Standing untuk mengajukan 

gugatan pembatalan merek; 

 Namun walaupun Pemohon bukanlah pihak yang berkompetensi untuk 

mengajukan gugatan menurut Keputusan Peninjauan Kembali, tetapi perkara ini tetap 

dilanjutkan sampai tingkat Peninjauan Kembali. Seharusnya Judex Facti dapat 

menghentikan perkara ini pada tingat pertama dan menolak gugatan Penggugat atau 
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setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard) 

tidak perlu diteruskan tanpa melihat isi atau materi gugatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

 

A. KESIMPULAN. 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tesis ini dan menganalisa putusan Peninjauan 

Kembali, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor : 

121/PK/PDT.SUS/2011 tanggal 1 November 2011 yang menguatkan/membenarkan 

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan  Nomor : 

87/Merek/2010/PN.Niaga/Jkt.Pst yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan 

berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Tahun 2001 Tentang Merek,  

Bahwa dari penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek tersebut dimana sudah diatur siapa-siapa yang dimaksud dengan 

pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran 

merek, yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan Majelis/Lembaga 

Keagamaan, sehingga penerima lisensi tidak termasuk sebagai pihak yang 

berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena itu pihak Penggugat 

selaku penerima lisensi tidak mempunyai Legal Standy untuk mengajukan gugatan 

pembatalan pendaftaran merek. 
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2. Hak dan kewenangan penerima Lisensi adalah terkait dengan penggunaan merek 

dan pelanggaran merek NAMUN tidak diberikan hak dan kewenangan untuk 

mengajukan gugatan pembatalan merek. Dengan demikian nyatalah bahwa sejatinya 

Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan aquo 

mengingat merek  SINAR LAUT MANDIRI nomor IDM 000150454 untuk kelas 

35 dan merek SINAR LAUT nomor IDM 000222601 kelas 35 adalah terdaftar atas 

nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI dan bukan terdaftar atas nama 

Penggugat (PT. SINAR LAUT MANDIRI). 

3. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

tidak salah dalam menerapkan hukum bukan saja karena alasan bahwa Penggugat 

tidak memiliki Legal Standing, tetapi obyek perkara kabur (obscure libels) dan 

melebar pada obyek yang tidak terkait serta obyek perkara masih dalam status 

sengketa (anhanging). 

4. Putusan dari  Mahkamah Agung tersebut  sesuai dengan Persetujuan TRIPs dikenal 

dengan konsep “Fairness” yang menyatakan bahwa perlindungan hukum hanya 

diberikan kepada Pemohon yang beritikad baik, yaitu mensyaratkan kejujuran 

sebagai landasan dalam melakukan persaingan.  

Menurut Hery Firmansyah, SH, M.HUM.,MPA bahwa itikad tidak baik dari 

pendaftar merek dinilai terbukti bilamana pendaftar merek tersebut dilandasi oleh 

niat yang tidak jujur hati untuk meniru, menjiplak, atau membonceng ketenaran 

milik merek pihak lain atau dapat berakibat mengecoh atau menyesatkan para 
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konsumen, terlebih lagi bila merek tersebut merupakan nama badan hukum pihak 

lain yang ditirunya. 

5. Undang-Undang Nomor : 15  Tahun  2001 Tentang Merek menganut sistem 

konstitutif yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek terdaftar 

dan pendaftarnya  adalah pendaftar/pemohon merek yang beitikad baik. 

6. Perlindungan atas Merek atau Hak Atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan 

Negara kepada pemilik Merek Terdaftar dalam daftar merek, jadi dengan adanya 

Perlindungan Hukum Atas Merek akan memberikan kepastian hukum atas merek 

terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan sebagai alat bukti bila 

terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar. 

 

A. Saran-Saran : 

1. Diperlukannya peran aktif dari para penegak hukum untuk meningkatkan  

penegakan hukum dalam rangka memberantas pelanggaran merek.. 

2. Diperlukannya kerja sama antara Kementrian Hukum dan HAM dengan instansi 

lain yang terkait dengan HKI dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya arti hukum merek dalam kehidupan merek. 

3. Dalam pelaksanaan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaaan 

Intelektual harus lebih hati-hati dan cermat sehingga dapat menghindari kasus-

kasus merek. 
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4. Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak diatur secara 

tegas mengenai Merek Terkenal, maka oleh karena perlu dibuat peraturan yang 

khusus mengenai Merek Terkenal. 

5. Ditjen HKI hendaknya memberikan informasi yang memudahkan serta 

menyeluruh sebagai bentuk pelayanan terbaik dari Ditjen HKI kepada 

masyarakat melalui akses informasi di website Ditjen HaKI, dengan meng-up 

date informasi tentang merek. 

 

 

 

 

 

 

 

 


