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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi 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 tersebut 

dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas 

tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.
1
 

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada 

pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk 

menggunakannya kepada orang lain (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek). Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih 

dahulu di dalam Daftar Umum Merek (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek).
2
 

Salah satu yang dapat dilakukan agar mendapat kepastian hukum 

penggunaan merek adalah dengan mendaftarkan merek yang dimiliki pada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Undang-
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Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun tidak jarang banyaknya 

persyaratan yang disyaratkan dan proses yang begitu panjang membuat proses 

pendaftaran merek tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu perlu diatur hal-hal 

terkait pendaftaran merek dengan prosedur yang lebih jelas demi timbulnya 

kepastian hukum dalam pendaftaran merek di Indonesia.
3
 

Pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek harus berdasarkan prinsip itikad baik yang diatur didalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sistem pendaftaran merek 

di Indonesia menggunakan asas first to file, yaitu sistem pendaftaran merek 

pertama. Artinya, pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran 

Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberi prioritas untuk 

mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.
4
 

Merek harus didaftarkan agar tidak ada pihak yang menggunakan merek 

tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, pemilik merek dapat 

mengajukan gugatan terhadap pihak lain berupa ganti rugi, atau penghentian 

semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaaan merek tersebut. Dasar 

pengajuan pembatalan merek diatur dalam di Pasal 68 dan 69 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pembatalan merek yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dibatalkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun setelah merek tersebut didaftarkan. 
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Pembatalan merek tersebut untuk membuktikan bahwa merek yang 

didaftarkan tersebut bukanlah merek yang yang dijiplak atau merek yang ditiru 

dari merek orang lain. Tindakan meniru merek dianggap sangat merugikan bagi 

pemilik merek yang sebenarnya karena peniru merek tidak perlu mempromosikan 

merek tersebut karena sudah diketahui oleh orang banyak, apalagi terhadap merek 

terkenal. Permasalahan timbul ketika merek terkenal hendak mendaftarkan 

mereknya, namun pendaftaran tersebut ditolak dengan alasan merek tersebut 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sama yang telah 

terdaftar lebih dahulu, sehingga pemilik merek terkenal tersebut menggugat 

kepada Komisi Banding Merek dan Pengadilan Niaga, namun gugatan tersebut 

ditolak. Hal tersebut terjadi dalam kasus pendaftaran merek LOFT oleh  ANNCO, 

INC pada putusan Mahkamah Agung No 728 K/Pdt.Sus/2011. 

Kasus mengenai gugatan terhadap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual diawali dengan ditolaknya permohonan pendaftaran Merek “LOFT” 

milik Ancco, Inc oleh Komisi Banding Merek. Alasan penolakan tersebut, 

dikarenakan Komisi Banding Merek menganggap permohonan merek yang 

diajukan Ancoo, Inc memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “LUFT” 

milik Luft International Co., Ltd. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat sependapat 

dengan Komisi Banding Merek yang menyatakan menolak gugatan Ancco, Inc 

sehingga Ancco, Inc mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ancco, Inc 

keberatan dengan putusan tersebut, karena Merek “LOFT” milik Ancco, Inc 

merupakan merek yang sangat terkenal dilihat dari bukti pendaftaran di berbagai 



4 

 

negara di dunia dan Merek “LOFT” milik Ancco, Inc sudah terdaftar sejak tahun 

1989 mengingat Merek “LUFT” baru terdaftar pada tahun 2005 sehingga Ancco, 

Inc berpendapat bahwa Merek “LUFT” didasarkan dengan itikad buruk dengan 

mendompleng ketenaran dari Merek “LOFT” miliknya. Ancco, Inc menyatakan 

bahwa Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum karena bertindak 

tidak adil dan melakukan kekeliruan dengan mengabaikan bukti-bukti yang ada.
5
 

Dasar dari penolakan pendaftaran merek LOFT lebih dititik beratkan pada 

dilanggarnya ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek, yang berbunyi: 

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 dan/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 jasayang 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; 
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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. 

 

Perlu dicatat bahwa pegawai pendaftaran merek pada Direktoran Jenderal 

Kekayaan Intelektual menyatakan merek LOFT mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhanya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih 

dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis. Merek pihak lain yang sudah 

terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis yang dimaksud 

dalam hal ini adalah merek LUFT milik LUFT International yang terdaftar sejak 

tahun 2004. Dilanggarnya ketentuan pada pasal ini membuat pendaftaran yang 

dilakukan oleh ANNCO,INC untuk merek LOFT dalam kelas barang 25 dianggap 

tidak memiliki itikad baik dan melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Merek. 

Pendaftaran merek ini dianggap tidak memiliki daya pembeda sehingga 

dapat karena unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek terpenuhi yaitu tidak 

adanya daya pembeda dari merek yang didaftarkan. Pada intinya dalil-dalil 

tersebut yang digunakan sebagai dasar penolakan pendaftaran merek LOFT 

sampai dengan proses di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Padahal pada dalilnya ANNCO, INC telah menyebutkan bahwa LOFT merupakan 

merek yang telah terdaftar dibeberapa negara terlebih dahulu dan sudah terkenal di 

seluruh dunia untuk kelas barang 25, yaitu untuk pakaian, tutup kepala, alas kaki. 

Selain itu pihak ANNCO, INC juga telah membuktikan secara sah menurut 

hukum, bahwa ANNCO, INC adalah pemilik yang sah dan sesungguhnya atas 
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merek terkenal "LOFT", dan telah memperoleh perlindungan hukum terhadap 

mereknya untuk berbagai jenis barang dalam banyak barang termasuk kelas 25 di 

berbagai negara di dunia. Selain itu, merek "LOFT" merupakan merek yang sudah 

terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat di berbagai Negara di dunia, termasuk 

di Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan dalil tersebut pihak ANNCO, INC tetap 

berupaya memperjuangkan terdaftarnya merek LOFT di Indonesia pada Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Dari berbagai uraian diatas menarik untuk dibahas mengenai proses 

pendaftaran merek yang dilakukan oleh ANNCO, INC untuk merek LOFT dalam 

kelas barang 25. Untuk itu skripsi ini yang mengangkat judul Pendaftaran Merek 

Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Studi Kasus Putusan Mahkamah 

Agung No 728 K/Pdt.Sus/2011 akan membahas lebih lanjut mengenai uraian 

proses pendaftaran merek dan penyebab penolakannya dan alasan apa saja yang 

menjadi dasar dari hakim pada tingkat kasasi yang akhirnya mengabulkan 

pendaftaran merek oleh ANNCO, INC untuk merek LOFT dalam kelas barang 25. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan Komisi Banding Merek dalam penolakan pendaftaran 

merek LOFT hingga tingkat banding? 
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2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menerima 

pendaftaran merek LOFT oleh ANNCO, INC pada tingkat kasasi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran 

strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan 

yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian 

dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penyebab ditolaknya pendaftaran merek LOFT oleh Komisi 

Banding Merek sampai dengan tingkat banding.  

2. Untuk mengetahui dan menjabarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung 

dalam menerima pendaftaran merek LOFT oleh ANNCO, INC pada tingkat 

kasasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penulisan yang dilakukan, dapat diambil beberapa kegunaan 

penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain : 

1. Kegunaan  Teoritis 

Secara teoritis/ akademis dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu 

hukum, khususnya mengenai hukum mengenai hak kekayaan intelektual. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan permasalahan pendaftaran merek; 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual agar proses pendaftaran merek khususnya 

pada proses penelitian dapat dilakukan lebih baik lagi; 

c. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat agar teliti dalam mengajukan 

permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual; 

d. Stimulan serta sumbangan bagi masyarakat  ilmiah pada umumnya untuk 

mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; dan 

e. Diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 



9 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Merek 

2.1.1.1. Syarat Merek 

2.1.1.2. Fungsi Merek 

2.1.1.3. Ruang Lingkup Merek dan Hak Merek 

2.1.2. Pendaftaran Merek 

2.1.2.1. Keputusan Penolakan dan Permohonan Banding ke Komisi Banding 

Merek 

2.1.3. Pembatalan Merek 

2.2. Landasan Konseptual 

2.2.1. Merek 

2.2.2. Komisi Banding Merek 

2.2.3. Direktorat Jenderal 

2.2.4. Pemeriksa Merek 

2.2.5. Asas Itikad Baik 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

3.2. Prosedur Perolehan Bahan Penelitian 

3.2.1. Bahan Hukum Primer 
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3.2.2. Bahan Hukum Sekunder 

3.2.3. Bahan Non-Hukum 

3.3. Instrumen dan Sifat Analisis 

3.3.1. Instrumen Analisis 

3.3.2. Analisis Kualitatif 

3.4. Hambatan dan Penanggulangan 

3.4.1. Hambatan Penelitian 

3.4.2. Penanggulangan Hambatan 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1. Pertimbangan Komisi Banding Merek Dalam Penolakan Pendaftaran 

Merek LOFT Hingga Tingkat Banding 

4.1.1. Pokok-Pokok Isi Putusan Nomor 40/Merek/2011/PN.Jkt.Pst 

4.1.1.1. Pertimbangan Hukum Komisi Banding Merek 

4.1.1.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Tentang Perkara Antara ANNCO, Inc, Dengan Komisi Banding 

Merek 

4.1.1.3. Putusan Hakim Dalam Perkara Antara ANNCO, Inc, Dengan Komisi 

Banding Merek 

4.1.2.   Analisis Pertimbangan Putusan Komisi Banding Merek Dalam  

  Penolakan Pendaftaran Merek LOFT Hingga Tingkat Banding 

4.2    Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menerima Pendaftaran Merek 
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  LOFT Oleh ANNCO, Inc Pada Putusan Ditingkat Kasasi 

4.2.1.   Pokok-Pokok Isi Putusan Nomor 728 K/Pdt.Sus/2011 

4.2.1.1.  Dasar Hukum dan Pertimbangan ANNCO, Inc dalam Mengajukan 

  Kasasi 

4.2.1.2. Pertimbangan Mahkamah Agung Atas Gugatan Pengajuan Kasasi 

ANNCO, Inc. 

4.2.1.3. Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Antara ANNCO, Inc, 

Dengan Komisi Banding Merek Pada Tingkat Kasasi 

4.2.2.   Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menerima Pendaftaran  

  Merek LOFT Oleh ANNCO, Inc Pada Tingkat Kasasi 

 

BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 




